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71.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 16 de junho de 1975 

PRESIDI.:NCIA DOS SRS. MAGALHAES PINTO E WILSON GONÇALVES 

A.s 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- José Lindoso -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho - Renato Franco - Alexandre 
Costa - José Sarney - Helvídio 
Nunes- Petrônio Portella- Mauro 
Benevides - Wilson Gonçalves -
Agenor Maria - Dinarte Mariz -
Marcos Freire - Paulo Guerra -
Wilson Campos- Luiz Cavalcante -
Gilvan Rocha - Ruy Santos - Ro
berto Saturnino - Gustavo Capane
ma - Itamar Franco - Magalhães 
Pinto - Lázaro Barboza - Osires 
Teixeira - Italívio Coelho - Men
des Canale - Saldanha Derzi -
Leite Chaves - Otair Becker -
Daniel Krieger- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 32 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à 
leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER 
N.0 157, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 6175. (n.0 1.996-B/74, na 
origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 2.o da Lei n.0 91, de 28 de 
agosto de 1935, que determina. regras 
pelas quais são as sociedades decla
radas de utilidade pública. 

Relator: Sr. Pau'o Brossard 
Chega ao exame da Comissão de Cons

tituição e Justiça o Projeto de Lei n.0 6, 

de 1975 (Projeto de Lei n.0 1. 996-B, de 
1974, na Câmara dos Deputados), pro
pondo acréscimo de parágrafo ao art. 2.0 
da Lei n.0 91, de 28 de agosto de 1935, 
que "determina regras pelas quais são 
as sociedades declaradas de utilidades 
pública". 

o art. 2.0 da Lei n.o 91, de 28-8-35, tem 
esta redação: 

"Art. 2.0 - A reclaração de utilidade 
pública será feita em decreto do Po
der Executivo mediante requerimen
to processado no Ministério da Jus
tiça e Negócios interiores, ou, em 
casos excepcionais, ex officio." 

Parágrafo único - O nome e carac
terísticas da sociedade, associação ou 
fundação declarada de utilidade 
pública, serão inscritos em livro es
pecial, a esse fim destinado." 

A este artigo seria acrescido o seguin-
te parágrafo: 

"§ 1.0 - Denegado o pedido, não po
derá ser revogado antes de decorri
dos 6 (seis) meses, a contar da data 
da publicação do despacho denega
tório". 

No silêncio da lei, o Decreto n.O ... 
50.517, de 2-5-61, que a regulamentou, 
estabeleceu em seu art. 3.0: 

"Art. 3.o - Denegado o pedido, não 
poderá ser renovado antes de decor
ridos dois anos, a contar da data da 
públicação do despacho denegatório. 
Parágrafo único -Do denega tório do 
pedido de declaração de utilidade 
pública caberá reconsideração, den
tro do prazo de 120 dias, contados 
da publicação". 

Como é fácil de ver, a proposição não 
oferece vicias que embaracem sua trami
tação nesta Casa e, quanto ao mérito, 
consagra preceito razoável e tanto ele 
se faz mister que, no silêncio da lei, a 
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respeito dispôs o Regulamento. A Co
missão opina pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 14 de maio de 
1975. - Accioly Filho, Presidente - Pau
lo Brossard, Relator- Gustavo Capane
ma - Helvídio Nunes - José Lindoso -
Nelson Carneiro- Henrique de La Roc
que. 

PARECER 
N.0 158, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 6/75. 

Relator: Sr. Mauro Benevides 
Objetiva o presente Projeto a adição 

de parágrafo ao art. 2.0 da Lei n.0 91, de 
28 de agosto de 1935, que "determina 
regras pelas quais são as sociedades de
claradas de utilidade pública". 

A proposição em tela, após a aprova
ção na Casa de origem, mereceu Parecer 
favorável na douta Comissão de Cons
tituição e Justiça do Senado Federal. 

A fixação do prazo de dois anos para 
a renovação do pedido de declaração de 
utilidade pública, a que se refere o art. 
3.0 do Decreto n.0 50.517, de 2 de maio 
de 1961, é regra discriminatória da Ad
ministração, que, a rigor, não contém 
qualquer razão de ordem prática que 
justifique tão longo período de tempo. 

Com efeito, desde que cumpridos os 
requisitos legais exigidos, não há por que 
a entidade ficar sem ação durante o di
latado espaço de tempo até então re
querido. 
·o período de seis meses parece mais 

razoável para a regulamentação ou com
plementação dos pressupostos previstos 
no art. 2.0 do referido Decreto Federal 
n.o 50.517, de 1961. 

A declaração de utilidade pública não 
constitui benesse do Estado, porquanto 
a atuação da entidade condiciona-se a 
normas rígidas que a obrigam à presta
ção de serviços relevantes à coletividade. 

A própria brevidade do ato declarató
rio pode constituir interesse para o Po
der Público. 

Conceituando tais entidades, ressalta o 
insigne mestre Themístocles Cavalcanti: 

"As associações de utilidade pública 
são pessoas privadas a quem a lei 
concede certos favores, em virtude 
dos fins humanitários que têm, ge
ralmente, em vista. Estes favores, 
atribuídos pela lei que reconhece a 

utilidade pública, são muito limita
dos e muito pouco representam para 
a sociedade" (Tratado de Direito 
Administrativo, 3.a. Ed., Vol. II, pág. 
144). 

Nesse passo, cabe uma breve retros
pectiva sobre diplomas legislativos que 
ampliaram os chamados "favores" con
cedidos a essas associações. A lei que re
gula a declaração de utilidade pública 
confere, tão-somente, às pessoas jurídi
cas de direito privado a garantia de uso 
exclusivo de emblemas, flâmulas, ban
deiras ou distintivos próprios e a menção 
do título concedido, desde que registra
dos no Ministério da Justiça. 

A partir, porém, da Lei n.0 3. 577. de 
4 de julho de 1959, as entidades filan
trópicas reconhecidas ficaram isentas 
das contribuições previdenciárias. A mo
ra dessas contribuições, devidas antes do 
advento da referida isenção, foi anistia
da pela Lei n.0 3. 933, de 4 de agosto de 
1961, regulamentada pelo Decreto n.o ... 
1.118, de 1962. 

As contribuições ou doações efetuadas 
às instituições filantrópicas reconheci
das como de utilidade pública, facultou
se a dedução da renda bruta, para 
efeito de cobrança do imposto de renda, 
nos termos da Lei n.0 3. 830, de 25 de 
novembro de 1960. 

Pelo art. 20, § 4.0 da Lei n.0 4. 494, de 
26 de novembro de 1964, concederam-se 
maiores vantagens às associações bene
ficentes, para a elevação de aluguéis, 
quando locadoras. 

Po0r outro lado, o Decreto-Lei n.0 194, 
de 24 de dezembro de 1967, atribui regi
me especial sobre a aplicação do Fundo 
de Garantia de Tempo de Serviço às 
Sociedades de fins caritativos. 

Por derradeiro, a Emenda Constitucio
nal n.0 1, de 1969, repisando disposição 
já prevista nos textos constitucionais 
precedentes, concede imunidade tribu
tária, em todas as esferas do Poder Pú
blico, às instituições educacionais ou de 
assistência social, desde que satisfeito o 
requisito da utilidade pública previa
mente declarada. 

Ora, tais providências demonstram, à 
saciedade, a evolução de nosso direito 
positivo, que procura, cada vez mais, am
parar e proteger as entidades privadas 
de utilidade pública. 

Essa tendência, inegavelmente, reflete 
o interesse do Estado nas atividades em-
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preendidas pelas referidas sociedades 
civis, que o auxiliam na tarefa primacial 
de proporcionar o bem comum. 

Sopesando-se os favores concedidos a 
tais entidades e os reais benefícios por 
elas prestados à coletividade, conclui-se 
que a vantagem há de pender em prol 
do erário. 

Inexistindo, pois, óbice de natureza fi
nanceira, somos pela aprovação do pro
jeto. 

Sala das Comissões, em 12 de junho de 
1975. - Saldanha Derzi, Presidente, 
eventual - Mauro Benevides, Relator -
Leite Chaves - Tarso Dutra - Fausto 
Castelo-Branco - Wilson Campos -
Helvídio Nunes - Henrique de La Roc
que - Roberto Satumino - Ruy Santos. 

PARECER 
N.0 159, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 70, de 1974, que "supri
me o § 3.0 do art. 5.0 da Lei n.0 

3. 807, de 26 de agosto de 1960 e dá 
outras providências." 

Relat()r: Sr. Heitor Dias 
De iniciativa ,do eminente Senador 

Nelson Carneiro, visa o projeto sob exa
me a suprimir o §' 3.0 do art. 5.0 da Lei 
n.0 3 .807, de 26 de agosto de 1960. 

2. Preliminarmente, cumpre esclare
cer que a redação dada pela Lei n.0 •••• 

5. 890/73 ao dispositivo que se pretende 
suprimir, não é a que consta da Iegisla
çlio citada, equivocadamente anexada ao 
projeto, e sim a seguinte: 

"§ 3.0 -Após completar 60 (sessen
ta) anos de idade, aquele que se fi
liar à Previdência Social terá asse
gurado, para si ou seus dependentes, 
em caso de afastamento ou morte, 
um pecúlio em correspondência com 
as contribuições vertidas, não fazen
do jus a quaisquer outros benefícios.'' 

3. Enfatizando a necessidade de aca
bar com a injusta restrição imposta ao 
trabalhador que ingressa no sistema ge
ral da Previdência Social após sessenta 
anos de idade, e que não tem direito a 
qualquer benefício previdenciário, senão 
a um pecúlio em correspondência com as 
contribuições vertidas, o autor da pro
posição sustenta que o segurado, em tais 
condições, pode, perfeitamente, cumprir 
o prazo carencial (cinco anos) exigido 
para o gozo dos demais benefícios, vez 

que a aposentadoria compulsória só ocor
re aos setenta anos. 

4. Em que pese o ser da douta Comis
são de Legislação ·Social a competência 
para examinar o mérito do projeto em 
questão, consoante o que dispõe o art. 
109 do Regimento Interno do Senado Fe
deral entendemos que a supressão pro
posta' subverteria a sistemática previden
ciária adotada em nosso País, que se ali
cerça em bases atuariais, onde o desvio de 
uma das fontes de receita para fazer face 
a novos encargos pode comprometer se
riamente o equilíbrio econômico-finan
ceiro do INPS, que não tem meios para 
atender a situações que não se encon
tram equacionadas dentre aquelas já pre
vistas. 

5. Vale acrescentar que a restrição 
imposta pelo § 3.0 do art. 5.0 da Lei n.0 

3.807, que se pretende suprimir, visou, 
precisamente, a reduzir os inconvenien
tes resultantes da inscrição de pessoas 
de idade avançada, que se traduzia em 
pesado encargo para o INPS, em decor
rência de o custeio do seguro social ser 
baseado nas contribuições de todos para 
o sistema. 

6. No que diz respeito ao chamado 
"período de carência" sendo assim con
siderad.o o lapso de tempo correspon
dente à realização de um número míni
mo de contribuições. mensais indispensá
veis à percepção pelos beneficiários das 
prestações previstas na Legislação Previ
denciária - cabe esclarecer que o mes
mo varia conforme a espécie do benefí
cio havendo alguns cuja concessão não 
está. condicionada àquela exigência. 

7. Assim, conclui-se que, para a fixa
ção do período de carência, é preponde
rantemente considerado - quando da 
realização dos estudos técnicos-atuariais 
-o evento determinante de cada benefí
cio (incapacidade laborativa, incapaci
dade total e definitiva, idade, óbito, etc.) 

8. Além do mais, o projeto· conflita 
diretamente com o parágrafo único do 
art. 165 da Constituição Federal, que es
tabelece a impossibilidade de ser criada, 
majorada ou estendida, sem a correspon
dente fonte de custeio total, qualquer 
prestação de serviço de assistência ou de 
benefício compreendidos na Previdência 
Social. 

9. Ante o exposto, nosso parecer é pe
la rejeição do Projeto de Lei do Senado 
n.o 70, de 1974, por conflitar com o dis-



positivo supracitado da nossa Carta 
Constitucional. 

Sala das Comissões, em 11 de junho de 
1975.- Accioly Filho, Presidente- Hei
tor Dias, Relator- José Lindoso- Hel
vídio Nunes - Leite Chaves - Paulo 
B~ossard - José Sar.ney. 

PARECER 
N,0 160, de 1975 

da Comissão de Saúde, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 142, de 
1974 (n.0 971-C, de 1972, na Casa de 
origem)1, • que "torna 10brig1atór.ial a 
ressalva de uso, nos rótulos e emba
lagens de produtos que possam ser 
considerados nocivos à saúde da 
pessoa humana". 

Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco 
Os produtos considerados nocivos à 

saúde da pesS<>a humana terão salienta
do esse fat.o, em seus rótulos e embala
gens, de forma evidente e detalhada, co
mo advertência preventiva ao consumi
dor. É o que estabelece o art. 1.0 do 
projeto de lei, que vem ao exame desta 
Comissão, oriundo da Câmara dos Depu
tados. 

A composição química do produto e 
seu antídoto, bem como precauções e 
instruções para a eventualidade de aci
dentes, constarão de aviso, que terá pelo 
menos 10% da área impressa na emba
lagem, conforme o disposto nos §§' 1.0 

e 2.0 do art. 1.0 
Cabe ao Ministério da Saúde selecio

nar os produtos abrangidos pela exigên
cia (art. 2.0 ) ficando os infratores sujei
tos às penalidades de advertência, multa 
e interdição, conforme o caS<>. 

A proposição prevê formas e circuns
tâncias 11ef·erentes às punições aplicá
veis aos infratores, e representa a soma 
de estudos promov~dos no Congresso Na
cional, desde 1972, quando o Deputado 
Faria Lima ,tomou iniciativa no senrtido 
de proteger o consumidor. Este ano, o 
Deputado Arthur Santos apresentou pro
jeto impondo obrigações pwa a venda de 
produtos que contenham. soda cáustica 
ao uso doméstico - que foi ane:x;ooo ao 
de autoria do seu colega Faria Lima. 

Na Justificativa do seu trabalho, o 
Deputado Arthur Santos informa que o 
Hospital Nossa Senhora das Graç.as, em 
Curitiba, possui uma ala especial para o 
atendimento de crianças vortadoras de 
estenose do ·esôfago, causada pela inges-

tão acidental de soda câ'UStica. O :trata
~ento é demorado e :requer espeeializa
çao. Diz o referido parlamentar. 

- Os acM·entes dessa natureza ocor
rem com maior freqüência •em zonas 
rurais, entr-e as classes mais humil
des, onde é mais difundido o uso da 
soda cáJustica em tarefas domésti
cas em ger.al, assim como no fabri
co de sabão caseiro. 
As idades mais vuln:erâv.eis estão na 
faixa de dois a quatro anos, quando 
·a criança, por sua pró,pria natureza 
buliçosa e curiosa, coloca tudo na 
boca. A soda cáustica é tão ;perigo
sa que até mesmo quantidades pe
quenas iPOdiem ocasionar lesões gra
ves. O ·tratamento é muito doloroso 
e longo (em média, de cinco a sete 
anos, com duas ou três rupllcações se
manais) s·endo que, ·nos casos mais 
graves, são f·eitas cirurgias recons
trutivas de :parte do esôfa;go por 
meio de sondas graduátd:as. 

Reunindo dados estatísticos, o Depu
tado Arthur Santos mostra que, de 1955 
a 1972, somente no Hospital N.S. d'as 
Graças de Curitiba, foram tratados 133 
homens e 195 cri·anças env:enena;das por 
soda cáustica. A s}tuaç.ão se agrava, de 
tal ponto, que já ·existe uma instituição 
- O Clube ·de Soda Hélio Beltrão - que 
mantém, desde 1971, campanha educati
va •e prev.entiv.a, p·ara alel1tar ·a popula
ção e conseguir a limitação da v:enda de 
soda cáustica :para fins industriais e far
macêuticos e a proibiç·ão, no tocan·te ao 
uso doméstico. 

A Câmara examinou, nas suas Comis
sões Técnicas, o assu·nto em todas as 
suas implicações, aprovando, em Plenâ
rio, o Substitutivo da Comissão de Saúde, 
ora em apreciação. 

O Decreto n.o 49. 974-A, de 21 de ja
neiro de 1961, que .regulamenta a Lei n.o 
2. S12, de 3 d'e setembro de 1954, inclui, 
entre os dev:eres do Estado, a defesa e a 
proteção da saúde do indivíduo, caben
do-lhe, preclipuamente, a 8idoç.ão das 
medidas pveventivas, de caráter geral, 
para d.efesa e proteç.ão da saúde da co
letividade. 

Pelo Decreto-Lei n.0 212, de 27 de fe
vereiro de 1967, que dispõe sobre medi
das de segurança sanitária no Pais, os 
deterg·entes ·e outros: san·eamentos so
mente poderão ser expostos à v·enda em 
vasilhame cujo modelo ou d•esenho in
dustrial esteja devidamente patenteado 
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ou que contenha indelevelmente grava
da a ·expressão: vasilhame de uso proi
bido para bebidas ou medicamento. 
Acontece que a lei ainda não está sendo 
cumprida, e se faz necessária a aidoção 
de med~das como as preconizadas na pro
posiç·ão. 

Somos, portanto, pela aprovação do 
presente projeto de lei. 

Sala das Comissões, em 2 de dezem
bro de 1974. - Fernando Corrêa, Presi
dente -Fausto Castelo-Branco, Relator 
-Luis de Barros- Lourival Baptista
Cattete Pinheiro. 

PARECER 
N.0 161, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 142 de 
1974. 

Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco 
É submetido à apreciação desta Co

missão o presente proj.eto de lei, oriun
ão da Câmara dos Deputllidos, que obri
ga a introdução da ressalva de uso, nos 
rótulos ·e 'embalagens de produtos pas
síveis de serem considerados nocivos à 
saúde da. pessoa humana. 

A matéria foi exaustivamente exami
nada, quanto ao aspecto de sua impor
tância para a saúde, na Comissão com
petente. Na realidade, este é o ponto 
relevante da proposição, cujo conteúdo 
merece todo o apoio por sua oportunida
de ·e conv·eniência. 

Em relaºão .à maJtéria financeira, ob
jeto do .presente parecer, pouco há, se
não, apenas, alguns dispositivos que tra
tam das penalidllides pecuniárias aplicá
veis, nos casos de infrações aos seus pre
c·eitos. 

Assim, encontramos no projeto algu
mas referência·s à multa, como penali
dade pecuniária prevista, .precisamente 
no art. 3.0 item II e seu § 3.0, tanto quan
to no § 2.0 do art. 4.o Rigorosamente, a 
penalidade pecuniária não constitui ma
téria de natureza financeira, mas trata
se muito apropriadamente de questão de 
natureza penal. Entretanto, como a apli
cação das chamadas penas pecuniárias 
reflete diretamente na receita pública, 
resultando em acréscimo dos ingressos 
financeiros, compete-nos a análise do 
assunto sob esse ângulo. 

A propósito, fazemos dois pequenos re
paros ao projeto. O primeiro refere-se ao 
valor da multa instituída no item II do 

art. 3.0 , que, a nosso ver, é irrisória, ten
do em vista a importância da matéria e 
a capacidade econômica das empresas, 
eventualmente apenadas com multa por 
possíveis infrações à lei. Entendemos 
que que a multa, como toda e qualquer 
penalidade, visa ao desencorajamento do 
infrator a futuras reincidências. Sobre
tudo as infrações à Legislação eminente
mente protetora de um bem social, como 
a saúde, objeto do presente projeto de 
lei, devem merecer maior rigor na puni
ção pecuniária. Se o objetivo principal é 
desestimular a reincidência, deve-se pu
nir eficazmente. Não será, portanto, 
com multas de pequeno valor que o le
gislador obterá o resultado pretendido. 
De nada adiantam preceitos rigoros.os, 
sem sanções rigorosas. Uma lei será real
mente forte e eficiente se suas normas 
de comportamento puderem ser cumpri
das e obedecidas com temor da.s normas 
sancionadoras. Do contrário, todo o or
denamento jurídico decairia de sua res
peitabilidade e observância. 

No caso, a multa prevista, de uma a 
dez vezes o valor do maior salário míni
mo vigente, por não corresponder à real 
capacidade econômica das empresas, 
eventualmente infratoras, enfraquecerá 
o efeito pretendido pelo Legislador ao 
criar as normas de comportamento, obje
to d·o presente projeto de lei. 

O segundo reparo a fazer, ainda com 
relação à referida multa, prende-se à 
sua necessária· desvinculação do salário 
mínimo, como fator de atualização mo
netária, à vista do que estabelece a re
cente Lei n.0 6.205, de 29 de abril de 
1975. De acordo com o art. 2.0 desta lei, 
o Poder Executivo instituirá um sistema 
especial de atualização monetária, em 
substituição à correção pelo salário mí
nimo. Assim sendo, toma-se inevitável 
emenda ao projeto de lei aqui examina
do, visando sua adaptação à Lei n.O ... 
6.205. 

Por sua vez, o Decreto n.0 75.704, de 8 
de m~io de 1975, estabeleceu que a atua
lização monetária dos "valores-padrão" 
vigentes em toda a legislação, consoante 
a referida Lei n.0 6. 205, decorrerá da 
aplicação de um coeficiente de c<Jrreção 
monetária correspondente a 1,33 (um 
vírgula trinta e três) sobre os valores vi
gentes em 1.0 de maio de 1974. o art. 2.0 

desse Decreto diz expressamente que o 
coeficiente de atualização fixado (1,33) 

". . . aplica-se, inclusive, às penas 
pecuniárias previstas .. em lei e aos 
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valores mínimos estabelecidos para 
alçada e recursos para os Tribunais." 
(grifos nossos) 

Em outras palavras, seguindo a nova 
disciplina legal pertinente ao assunto, 
devemos, necessariamente, propor a 
emenda, no sentido de transformar o va
lor da penalidade pecuniária, expressa 
no projeto em termos de salário mínimo, 
em valores monetários, já devidamente 
atualizados. 

Assim, o item II do art. 3.0 da Propo
sição, que estabelece a multa de uma a 
dez vezes o maior salário mínimo do País, 
passaria a ser de Cr$ 501,00 a Cr$ .... 
5.010,00. 

Entretanto, como jâ argumentamos 
anteriormente, tendo em vista o alto in
teresse nacional da medida ora propos
ta, entendemos que a multa prevista de
ve ser mais elevada, atendendo à natu
reza da matéria e à capacidade econô
mica das empresas passíveis de apena
ção. 

Por tais razões, somos pela aprovação 
do presente projeto de lei, com a se
guinte 

E:MENDA N.0 1-CF 

o item II do art. 3.0 passa a ter a se-
guinte redação: 

"Art. 3.0 - •••••••••••••.•••••••••• 

I- ............................ .. 

II - Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 
20. 000,00." 

Sala das Comissões, em 12 de junho de 
1975. - Saldanha Derzi, Presidente 
eventual - Fausto Castelo-Branco, Re
lator- Tarso Dutra- Mauro Benevi
des - Leite Chaves - Wilson Campos -
Helvídio Nunes - Henrique de La Rocque 
- Roberto Saturnino. 

PARECER 
N.o 162, de 1975 

da Comissã-o de Constituiçã.o e 
Justiça, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 83, de 1974 (Projeto de 
Lei Complementar n.0 1-C, de 1971, 
na origem), que "dispõe sobre nor
mas gerais de elabol'laçã.o legislati-
va.". 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 
Originário da Câmara dos Deputados, 

chegou a esta Comissão, em agosto do 
ano próximo pretérito, o Projeto de Lei 

Complementar n.0 1-C, de 1971, que "dis
põe sobre o processo de elaboração le
gislativa, as normas técnicas para nume
ração, alteração e controle das leis e dá 
outras providências'', oferecido à Casa 
pelo nobre Deputado Henrique Turner. 

Postula a proposição estabelecer crité
rios a serem seguidos na numeração das 
normas jurídicas (art. 1.0 ), tornar obri
gatória a afinidade, pertinência ou co
nexão dos assuntos de cada lei com o seu 
objetivo (art. 2.0 ), fixar normas relati
vas aos procedimentos de alteração na 
Legislação (art. 3.0), estabelecer princí
pios para a elaboração dos textos legisla
tivos (arts. 4.0 e 5.0 ) e fixar critérios para 
o processo da Consolidação da Legisla
ção (arts. 6.0 , 7.0 , 8.0 e 9.o). 

2. O Projeto de Lei da Câmara n.0 83, 
de 1974, interfere na atividade legislativa 
do Poder Executivo, determina, na área 
dos Ministérios, providências de ordem 
administrativa, apresenta defeitos in
trínsecos ligados à definição de incisos e 
itens, contraria a técnica legislativa ao 
instituir um sistema alfabético de artigos 
e estipula prazos excessivamente exíguos 
e divorciados da realidade. 

Aliás, o Processamento de Dados do 
Senado Federal - PRODASEN, preo
cupado com os reflexos negativos que a 
proposição poderia acarretar, assim se 
manifestou, em 15 de agosto de 1974, à 
Direção do Senado: 

" ... os assuntos tratados no projeto 
de lei mencionado incluem-se entre 
aqueles que têm sido objeto de preo
cupação por parte do PRODASEN; 
. . . a sistemática, apresentada no 
projeto eu causa, importará em al
gumas modificações nos sistemas 
atualmente executados pelo ....... . 
PRODASEN ... " 

E mais adiante: 
"... os prazos são extremamente 
exíguos, se, contudo, cumpridos, o 
Congresso ver-se-ia diante de uma 
pletora de projetas de lei da conso
lidação, aos quais teria que apreciar 
no prazo de 45 dias; ... a metodo
logia da consolidação sugerida, im
plica em processos quadrienais de 
reconsolidação, quando o correto se
ria estabelecer um procedimento que 
evitasse a desconsolidação, de modo 
permanente; . .. o procedimento 
preconizado nos arts. 5.0 e seguintes 
e que defere aos órgãos subordinados 
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à Presidência da República, Minis
térios e Autarquias a atribuição de 
promoverem a consolidação da le
gislação de suas respectivas compe
tências, resultaria, de fato, na con
solidação de grande parte das nor
mas jurídicas, porém, não de todas, 
eis que ponderável quantidade delas 
envolve regulamentação de ativida
des concorrentes a mais de um ór
gão da Administração Direta e Indi
reta". 

3. Certo, por outro lado, é que apre
sentada como Lei Complementar, a pro
posição não explicita o dispositivo objeto 
da complementação. 

Em verdade, não basta a simples no
meação. A iniciativa de Lei Complemen
tar não depende de critério pessoal, mas 
de consignação constitucional. 

A Carta Magna estabelece mais de vin
te casos que podem e devem ser regula
dos através de Lei Complementar. Em 
conseqüência, fora do permissivo cons
titucional não há como identificar ou es
tabelecer outras modalidades, outras 
fontes que legitimem a iniciativa da pro
posição. 

Assim, em que pese o alto respeito e a 
mais distinta consideração à congênere 
da' Câmara dos Deputados, não vejo como 
esta Comissão possa acolher o projeto de 
lei do eminente Deputado Henrique Tur
ner que, infelizmente, padece do vício 
insanável de inconstitucionalidade. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 21 de maio de 

1975. - Accioly Filho, Presidente- Hel
vídio Nunes- Relator- Henrique de La 
Rocque- Italívio Coelho - Leite Chaves 
-Gustavo Capanema- José Lindoso
Paulo Brossard - José Sarney. 

PARECER 
N.o 163, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Lei do Se
nado n.0 135, de 1973, que "regula a 
alienação de bens imóveis do Distri
to Federal e dá outras providências". 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg 

De autoria do ilustre Senador Nelson 
Carnei-ro, visa o p·resente projeto a es
tender ao Distri,to Fed·eral a aplicação 
das normas relativas às licitações para 
as compras, obras, serviços e alienações, 
previstos nos arts. 125 a 144 do Decreto
Lei n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

2. Estabelece o art. 2.0 que "a. aliena
ção •de bens imóveis do Distrito Federal 
dependerá de autorização em Decreto do 
Governador ·e da ·expressa concoroância 
do Presidente da República .e será sem
pl'le pl'lecedtda de parecer do órgão res
ponsável pelo patrimônio ·do Distrito Fe
deral, quanto à sua oportunidade e con
veniência". 

Na Justificação, lembra o Autor que 
"o art. 33 da Lei n.0 3. 751, de 13 de abril 
de 1960, ·exigia a prévia a;utorização le
gislativa para todos os casos de aliena
ção de bens imóveis. Mas o Decreto-Lei 
n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, auto
tizou a alienação a título oneroso dos 
bens da União, mediante Decreto, prece
dida de parecer do órgão responsável pe
lo .patrimônio, quanto à sua oportunida
de ·e conveniência. Foi, .então, promulga
da a Lei n.0 5. 721, de 26 ·de outubro de 
1971, que dispensou no âmbito regional, 
a autorização legislativa. 

"Seria desaconselhável restabelecer-se 
a a;utorização legislativa ·em ·todos os ca
sos de alienação de bens imóveis, em
perrando, muita vez, a boa marcha da 
Administração do Distrito Federal". 

Conclui afirmando que "o projeto su
g.ere fórmula intermediária, partindo do 
fato d:e sea:- o Governador pessoa da es
colha ·e da confian(ta do Presidente da 
República". 

3. Conquanto reze o § 1.0 do art. 17 
da ConstituiQãó Federal que "caberá ao 
Senado F1ederal discutir e votar projetas 
de lei sobre matéri·a tributária e orça
mentária, serviços públicos ·e pessoal da 
Administração do Distrito Federal", tal 
dispositivo se afigura como exceção ao 
princípio geral estabele·cido no caput des
se mesmo artigo, que diz: "a lei dispo
rá sobre organização administrativa e 
judiciária do Distrito F·eder:al e dos Ter
ritórios". 

O art. 17 fala ·em "lei", isto é, lei or
dinária f.eder.al, resultante do processo 
legislativo ordinário, com parti·cipação 
da:s duas Casas do Congresso Nacional, e 
não lei vota-da apenas pelo Senado Fe
deral. 

Como observa o Prof. Manoel Gonçal
ves Ferr.ei-ra Filho, "sendo circunscrições 
cio Território Nacional suj-eitas exclusi
vamente ao Poder da União, a organiza
ção a·dministrativa (fixação de órgãos e 
funções em geral) ·e judiciária (estabe
lecimento dos órgãos judiciais e respecti
vas funções em especial) cabe à lei f.e-
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d:eral, evidentemente. A afirma'Ção des
se princípio não visa, senão, a dar ense
jo à exceção constante do § 1.0 (Manoel 
Gonçalves Ferveira Filho, Comentários à 
Constituição Brasileira, S. Paulo, 1972, 
Saraiva, 1.0 vol., pág. 155). 

Também Pontes ·de Miranda assinala 
que "a lei feder·al sobre organização ad
ministrativa e judiciária do Distrito Fe
deral é feita .pelo Congresso Nacionat O 
Sena;do Federal, apenas, legisla, no to
cante ·a matéria tributária e orçamentá
ria, serviços públicos e pessoal da ad
ministração do Distrito Federal (art.s. 17, 
§ 1.0 e 42, V) (Pontes de Miranda, Co
mentáirios à Constituição de 1967, com 
a Emenda n.0 1.0 , de 1969, ed. Rev. dos 
Tribunais, S. Paulo, 1970, t. III, pág. 359). 

Ora, o .projeto em análise versa sobre 
organização administra;tiva, tanto que 
objetiva a a.plicar ao Distrito :Fiederal 
normas constantes do Decreto-Lei n.0 

2oo, de 25 de fevereiro de 1967, o qual 
dispõe sobre a Organização da .A:clminis
tração Federal. 

. Ocorre que leis refel.'lentes: à "organiza
ção administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços pú
blicos e pessoal da Administração do Dis
trito Federal, bem como sobre organiza
ção judiciária, administrativa e maté
ria ·tributária dos Territórios" são d·e ini
ciativa .exclusiva do Presidente da Re
pública (arl. 57, item IV da Constttuição 
Federal), quer devam ser votadas pelo 
Congresso Na.cionral, quer devam sê-lo 
pelo Sena;do Federal isoladamente. . 

Pelas razões •expostas, somos pela 
constitucionalidade e juridicida.de do 
projeto, nos termos da seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIV A 

Art. 1.0 - A alienação de bens imó
veis do Distrito Federal, bem como de 
suas autarquias, empresas públicas, 
fundações e sociedades de economia 
mista, dependerá de autorização em 
Decr.eto do Presidente da Repúbli
ca e s·erá sempre precedida de pare
C•er do órgão responsável pelo patri
mônio do Distrito :Fiederal, quanto à 
sua oporlunidade e conveniência. 

§ 1.0 - Quando constituir regular 
realização de fim previsto em lei, a 
que se destine a instituição, empresa, 
sociedade ou órgão, a alienação do 
imóv·el independerá de autorização 
do Prestdente da República, obedeci-

das as prescrições legais, regulamen
tais ou estatutárias. 
§ 2.0 - O disposto neste artigo não 
se aplica às alienações a título gra
tuito, que deverão ser precedidas de 
lei especial. 
Art. 2.0 - A presente lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, re
vogadas as ·disposições em contrário. 
Sala das Comissões, em 4 de setem
bro de 1974. - Daniel Krieger, Pre
sidente. - Carlos Lindenberg, Rela
.tor.- Italívio Coelho- Nelson Car
neiro - Wilson Goncalves - Hel
vídio Nunes - Accioly· Filho. 

PARECER 
N.0 164, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o ProjetO de Lei do 
Senado n.0 135, de 1973. 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 
Tramitava nesta Casa do. Congresso 

Nacional o Projeto de Lei n.0 135, de 
1973, de autoria do nobre Senador Nel
son Carneiro, que discipUna a· ali-ena· 
ção de bens imóveis do Governo do Dis
trito Federal, quando o Tribunal de 
Contas do Distrito Federal endereçou ao 
Sena.do Federal o Ofício GP 252/74, ofe
recendo Rep~esentação sobre irregulari
da;des praticadas pela Sociedade de Ha
bitação de Interesse Social - SHIS -, 
empresa pública vinculada ao Governo 
local. 

Encaminhado o •expediente à conside
ração da Comissão do Distrito Federal, 
houve por bem essa douta Comissão de
terminar a a.udiência da Comissão de 
Constituição ·e Justiça, para, preliminar· 
mente, ·estabelecer, segundo os parâme
tros legais, os limites de atuação, para o 
caso, do Senado F.ederal. 

Tecendo eruditas considerações sobre 
a matéria, definiu o eminente Relator, 
Senador Accioly Filho, a área de C·ompe· 
tência desta augusta Casa, concluindo: 

"Pelo exposto, e tendo em vista que 
o próprio Tribunal de Contas já 
aprovou as medidas judiciais, de 
natureza civil e penal, cabíveis quan
to oo caso objeto da Representação 
(Resolução de 2 de maio de 1974), 
cabe ao Senado, se assim entender 
esta Comissão, ou a do Distrito Fe
deral, tomar a iniciativa de projetes 
de lei que visem a dispor sobre as 
matérias ventiladas neste Parecer." 
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Retornando o Expediente à douta Co
mis.são do Distrito Federal, decidiu a 
mesma, acatando o voto do nobre Sena
dor Cattete Pinheiro, apresentar os Pro
jetas de Lei n.os 118 e 119, ambos de 1974. 
O primeiro, definindo os crimes de res
ponsabilidade do Governador e dos Se
cretários do Governo, encontra-se des
vinculado· da matéria ora enfocada, 
cabendo, nesta oprtunidade, o exame 
dos projetas cuja tramitação conjunta 
foi autorizada pela aprovação do Reque
rimento n.0 215, de 1974. 

O Projeto n.0 135, de 1973, por outro la
do, mereceu parecer pela juridicidade e 
constitucionalidade nos termos da Emen
da Substitutiva apresentada pela própria 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O exame da matéria ora ventilada, 
pois, requer a análise de três proposições 
que, em síntese, estão inspiradas no 
mesmo- objetivo, qual seja a adoção de 
medidas corretivas visando à boa gestão 
dos bens públicos vinculados ao patri
môni·o da Administração do Distrito Fe
deral. 

Preliminarmente, é de se ressaltar que, 
em pronunciamento anterior, esta mes
ma Comissão, aprovando parecer do no
bre Senador Carlos Lindenberg, reconhe
ceu a incompetência do Poder Legislati
vo para a iniciativa de lei referente à 
Organização Administrativa do Distrito 
Federal, ante os termos do art. 57, inci
so rv, da Constituição Federal, com a re
dação que lhe emprestou a Emenda 
Constitucional n.0 1, de 1969. 

Esclareceu o Relator, no ensejo: 

"Ora, o projeto em análise versa so
bre a Organização Administrativa, 
tanto que objetiva a aplicar ao Dis
trito Federal normas constantes do 
Decreto-Lei n.0 200, de 25 de feverei
ro de 1967, o qual dispõe sobre a Or
ganização Administrativa Federal. 
Ocorre que leis referentes à "organi
zação administrativa e judiciária, 
matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da Admi
nistração do Distrito Federal, bem 
como sobre Organização Judiciária, 
Administrativa e matéria tributária 
dos Territórios" são de iniciativa ex
clusiva do Presidente da República 
(art. 57, item rv, da Constituição 
Federal), quer devam ser votadas 
pelo Congresso Nacional, quer de
vam sê-lo pelo Senado Federal, iso
ladamente." 

Visando a preservar a atribuição con
ferida ao Senado Federal pela regra do 
art. 35, § 5.0 da Lei n.0 5. 538, de 22 de 
novembro de 1968 e, ainda, aplicando ao 
projeto de autoria do nobre Senador 
Nelson Carneiro o disposto no § 2.o do 
art. 104 do Regimento Interno, ofereceu 
esta Comissão Emenda Substitutiva, a 
qual trata, especificamente, da alienação 
de bens imóveis pertencentes às Admi
nistrações direta ou indireta do Distri
to Federal. 

A colocação da questão em tela pare
ce-me correta. Divirjo, todavia, com re
lação à competência da Comissão de 
Constituição e Justiça para o ofereci
mento do Substitutivo mencionado. 

O referido parecer, data venia, além de 
não concluir objetivamente pela total ou 
parcial inconstitucionalidade do projeto, 
como o requer o citado art. 104, caput, do 
Regimento do Senado Federal, apresen
tou emenda substitutiva, em desacordo 
com a norma do § 2.o do mesmo disposi
tivo. 

Com efeito, se o projeto encontra óbi
ce na disposição constante do art. 57, rv, 
da Constituição, torna-se evidente que 
total e absoluto, e não parcial, é o vício 
de inconstitucionalidade, não ensejando, 
poois, qualquer emenda. Assim, a proposi
ção da Comissão não encontra amparo 
na regra regimental e viola o texto da 
Lei Maior que confere a iniciativa da lei 
ao Chefe do Poder Executivo. 

Coerente, ainda, com o entendimento 
esposado, segundo o qual é da exclusiva 
competência do Senhor Presidente da 
República a iniciativa de lei que dispo
nha sobre a Organização Administrativa 
do Distrito Federal, a outra conclusão 
não .se pode chegar com relação ao Pro
jeto n.o 119, que determina a aplicação 
às compras e à alienação de bens imó
veis do Distrito Federal das normas ex
pressas no Decreto-Lei n.0 200, de 1967. 

Assim, desatendido o preceito do art. 
57, rv, da Carta Politica vig~nte, sou pela 
inconstitucionalidade dos Projetas de 
Lei do Senado n.os 135, de 1973, e 119, de 
1974, bem como do Substitutivo ofereci-
do ao PLS n.0 135, de 1973. . 

Sala das Comissões, em 11 de junho de 
1975. - Accioly Filho, Presidente -
Helvídio Nunes, Relator - Leite Chaves 
- Heitor Dias - Henrique de La Rocque 
- Italívio Coelho - José Samey 
Paulo Brossard. 
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PARECER 
N.0 165, de 1975 

\ 

da Comissão de Saúde, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 14, de 
1975 (n.0 7-B, de 1975, na origem), 
que "autoriza a Cruz Vermelha Bra
sileira a dar destinação diversa ao 
imóvel que lhe foi doado." 

Relator: Sr. Altevir Leal 

De iniciativa do Poder Executivo, que 
o submeteu à apreciação do Congresso 
Nacional, pela Mensagem n.0 38, de 20 de 
fevereiro de 1975, o presente projeto au
toriza à Cruz Vermelha Brasileira a dar 
destinação diversa ao terreno que lhe foi 
doado pela J...ei n.0 1. 016, de 26-12-49. 

De acordo com o art. 1.0 daquele diplo
ma legal, a Cruz Vermelha Brasileira re
cebeu em doação da União, terreno com 
a áre'a de 1.586,96 m2, situado na Av. 
Henrique Valadares, no antigo Estado_ da 
Guanabara, a fim de que aí constrmsse 
um novo Hospital. 

Desejando executar nesse local um 
projeto· integrado, que abranja o apro
veitamento das áreas adjacentes, tam
bém de sua propriedade, e que inclua a 
construção de um Hospital e de ~>utr_9s 
prédios a donatária solicitou autonzaçao 
legal, ./ez que, para tanto, terá de fazer 
uso diverso do terreno doado. 

Na exposição_de motivos que. 3;COmpa
nha a proposiçao, o Senhor Mimstro .de 
Estado da Fazenda declara que o Sernço 
do Patrimônio da União, com o apoio da 
Secretaria-Geral da Secretaria de Esta
do manifestou-se favorável ao atendi
mento do pedido, por se tratar de Enti
dade de finalidades beneficentes, por 
considerar justo o obj etivo de um melhor 
aproveitamento dó refe·rido terreno, e por 
atender ao fato· de que a área gravada 
pela doação constitui apenas 20% da 
maior po·rção. 

A vista das razões expostas, esta Co
missão é de parecer que o projeto deva 
ser aprovado. 

Sala das Comissões, ·em 15 de maio de 
1975. - Fausto Castelo-Branco, Presi
dente- Altevir Lêal, Relator- Cattete 
Pinheiro - Otair Becker - Ruy Santos 
- Gilvan Rocha. 

PARECER 
N.0 166, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 14, de 
1975. 

Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco 

O Senhor Presidente da República 
submete, ao Congr.esso Nacional, o pre
sente projeto· de lei, que permite à Cruz 
Vermelha dar destinação diversa a imó
vel que lhe foi doado. 

A Lei n.O 1. 016, de 20 de dezembro de 
1949 doou à Cruz Vermelha Brasileira ' imóvel situado na cidade do Rio de Ja-
neiro, destinado à construção do novo 
Hospital daquela Entidade. 

Agora, a donatária ple~teia des~i~ação 
diferente da original, a flm de ut1llzar o 
terreno de forma mais ampla, objetivan
do executar projeto integrado, que inclui 
o mencionado imóvel e outras áreas ad
jacentes, que prevê a construção de ~ 
Hospital e outros prédios, alguns desti
nados à obtenção de renda, mediante lo
cação. 

Essas informações constam da exposi
ção de motivos do Ministro de Estado da 
Fazenda e que acompanha a ~e~agem 
do Senhor Presidente da Republica. 

Ainda consoante a exposição de mo~i
vos, verifica-se que o objetivo vc:rdade1ro 
do pl·eito é um melhor aproveltamento 
do terreno, porque nele se C?~struirá um 
novo Hospital além do que Ja fora cons
truído, e pel~ fato da área. agravapa 
constituir apenas 20% da mawr J?Or9a?. 
Por essas razões, o serviço do patnmomo 
da União opinou favoravelmente ao pe
dido. 

De nossa parte, após um exame de~i9o 
do assunto, entendemos que a propos1çao 
é justa e o pedido é viável. Não há por 
que impedir-se a expansão natural da 
Entidade. Desde a doação do terreno até 
hoje, são decorridos quase 30 anos e as 
necessidades da Instituição, evidente
mente, cresceram. Ademais, o Rio de J~
neiro dos dias atuais tornou-se uma CI
dade totalmente ocupada. Nada mais 
natural, portanto, que se permita o apro
veitamento integral de uma área, ociosa, 
cujas conseqüências serão socialmente 
benéficas. 



'i 
,j 

I 
I 
i 
!I 
lj 
! 

i 
;j 
li 
ii 

li 
I 

I 
I 
I 

-11-

Ante o exposto, somos pela aprovaçMI 
do projeto. 

Sala das Comis.sões, em 12 de junho 
de 1975. - Saldanha Derzi, Presidente 
eventual - Fausto Castelo-Branco, Re
lator- Tarso Dutra- Mauro Benevides 
- Leite Chaves - Wilson Campos -
Helvídio Nunes - Henrique de La. Roc
que - Roberto Saturnino - Ru:y Santos. 

PARECER 
N.0 167, de 1975 

da Ooonissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 6, de 1972, que dá nova 
redação ao art. 224: da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio 
de 1943. 

Relator: Sr. José Augusto 

1. De iniciativa do eminente Senador 
Virgillo Távora, o presente projeto dá 
nova redação ao caput do art. 224, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, man
tidos os seus parágrafos, com a finali
dade de incluir os empregados da Caixa 
Econômica Federal na relação discrimi
nativa do citado dispositivo legal, que 
dispõe ser de seis horas contínuas a du
ração normal de trabalho dos emprega
dos ·em bancos e casas bancárias. 

2. Justificando a medida, seu ilustre 
Autor, inicialmente, r~alta: 

"A Consolidação das Leis do Traba
lho, quando prevê situações especiais 
de duração da jornada do trabalho, 
não está Cliando privilégios, mas 
procurando atender às peculiarida
des de determinadas categorias pro
fissionais. 
As.sim é que existem categorias que, 
em virtude de suas situações espe
ciais, gozam de uma jornada de tra
balho reduzida: os médicos, dentis
tas, engenheiros, cabineiros e outras. 
Igualmente, os bancários foram con
templados com .a redução de sua j or
nada, tendo em vista principalmente 
a sua atividade enervante e esgo
tante, obrigando-os a uma concen
tração maior e .grande desgaste de 
energias. 

Basicamente, não há diferença al
guma entre ·as categorias dos bancá
rios e a dos ~economiários, seja do 
ponto de vista profissional, propria
mente dito, seja do aspecto médico-

social, pois ambas as categorias tra
balham em condições idênticas, sub
metidas às mesmas pressões psico.:. 
lógicas. 

É suficiente consultar os dados esta
tísticos relacionados com serviços 
profis.sionais, medicamentos e trata
mentos psiquiátricos de economi
ários e se verificará, com tristeza, 
que eles estão pagando, também, co
mo os bancários, o seu tributo ao 
vertiginoso crescimento da Caixa 
Eoonômica Federal." 

Invoca, ainda, o Autor, em sua Justi
ficativa, o fato de ter o Gov.erno Federal, 
através das várias medidas recentes, 
atribuído à Caixa Econômic.a Federal di
versas incumbências extras, de grande 
relevância, como no caso do Programa de 
Integração Social (PIS), o que virá one
rar, ainda mais, a capacidade do seu 
corpo funcional. 

3. A proposição encontra-se, devida
mente, justificada, redigida de acordo 
com os melhores preceitos da boa. técni
ra legislativa, tem amparo no princípio 
Constitucional da isonomia e, sem que
brar a sistemática legal vigente, não in
corre em qualquer injuridicidade. 

4. Diante dessas razões, entendemos 
que o projeto está em condições de ter 
tramitação normal, posto que constitu
cional e jurídico. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1972. 
- Daniel Krieger, Presidente - José 
Augusto, Relator- Wilson Gonçalves
Gustavo . Capanema - Arnon de Mello 
-José Samey- Heitor Dias- Accioly 
Filho - Helvídio Nunes. 

PARECER 
N.0 168, de 1975 

da Comissão de Legislação Social, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 

6, de 1972. 

Relator: Sr. Wilson Campos 

1. Apresentado pelo ilustre Senador 
Virgilio Távora, o presente projeto altera 
a redação do caput do art. 224 da Con
solidação das Leis do Trabalho, com a 
finalidade única de colocar os emprega
dos da Caixa Econômica Federal em si
tuação de igualdade, quanto à duração 
da jornada normal de trabalho de seis 
horas diárias, com os empregados em 
bancos e casas bancárias. 



-12-

2. Da Justificação do Autor, tomamos 
a liberdade de transcrever os seguintes 
tópicos: 

"Basicamente, não há diferença al
guma ·entre as categorias dos ban
cários e a dos economiários, seja do 
ponto de vista profissional, propria
mente dito, seja do aspecto médico
·SOCial, pois ambas as categorias tra
balham em condições idênticas, sub
metidas às mesmas pressões psico
lógicas. É suficiente consultar os 
dados estatísticos relacionados com 
serviços profissionais, medicamentos 
e tratamentos psiquiátricos de eco
nomiários e se verificará, com tris
teza, que eles estão pagando, tam
bém, como os bancários, o seu tri
buto a<> vertiginoso. crescimento da 
Caixa Econômica Federal. 
Por outro lado, o Decreto-Lei n.0 759, 
de 12 de agosto de 1969, em seu art. 
2.0 , atribuiu à Caixa Econômica Fe
deral - CEF - finalidades tipica
mente bancárias, como anteriormen
te o Decreto-Lei n.0 266, de 28 de 
fevereiro de 1967, já havia reconhe
cido. 
Não é possível dar-se um tratamento 
desigual a categorias iguais. · 

Exercendo atividades tipicamente 
bancárias, os economiários não po
derão ter uma duração. diária de 
trabalho maior, sob pena de se estar 
infringindo o próprio dispositivo 
constitucional - art. 165, VI - que 
manteve a orientação das Cartas an
teriores, segundo o qual foi estabe
lecido o horário diário dos bancários 
previsto no art. 224 da CLT. 

o Governo, ao atribuir à Caixa Eco
nômica Federal tarefas de cujo cum
primento redundará em sucesso o 
programa. econômico social, conside
rou, implicitamente, a capacidade do 
seu corpo funcional. Tais tarefas, 
cuja importância é bem sintetizada 
através do Programa de Integração 
Social, colocam sobre os economiários 
uma grande carga de responsabili
dades. É importante frisar, todavia, 
que as variadas atividades exercidas 
pelos mesmos extrapolam a limita
ção dos bancários, eis que existem 
na Caixa Econômica F1ederal opera
ções específicas, tais como as dife
rentes modalidades de empréstimo 
(consignação, penhor etc.), lado a 
lado com as tipicamente· bancárias. 

A própria Caixa Econômica Federal 
assegurou, anteriormente, aos eco
nomiários uma jornada de 6 (seis) 
horas de trabalho, em igualdade de 
condição com os demais bancários. 
Mais tarde, tal identidad~ foi que
brada, criando, com isso, uma situa
ção de desigualdade que, num certo 
sentido, chega mesmo a violar o art. 
153, § 1.0 , da Emenda Constitucional 
n.0 1, de 7 de outubro· de 1969, se
gundo a qual, todos são· iguais pe
rante~ Lei." 

3. A matéria já mereceu parecer fa
vorável da Comissão de Constituição e 
Justiça, posto que jurídica e constitu
cional. 

4. Concordamos, integralmente, com 
as razões apresentadas pelo eminente 
Senador Virgilio Távora, entendendo que 
os "empregados da Caixa Económica Fe
deral", hoje em dia, realizam as mesmas 
tarefas dos empregados em bancos e ca
sas bancárias. 

o Supremo Tribunal Federal (Ac. T. 
Pleno, DJ de 12-8-57), aliás, já decidiu 
que os empregados de Ci)OJlerativas de 
crédito, estão sujeitos ao mesmo horário 
de trabalho ,estabelecido para os empre
gados de bancos. Ora, se os das coope
rativas de crédito estão subordinados ao 
mesmo horário, quanto mais os empre
gados da Caixa Económica Federal, que 
é uma instituição creditícia sui generis, 
com atribuições tipi-camente bancárias e 
encargos os mais variados. 

5. Para que haja, entanto, uma per
feita isonomia, um tratamento igual en
tre bancários e economiários, indispen
sável que se aplique a estes últimos, tam
bém, as disposições dos arts. 225 e 226 
da CLT, o primeiro dos quais admite a 
prorrogação, em caráter excepcional, do 
horário de trabalho por mais duas horas 
por dia, e o segundQ, dispondo· sobre a 
situação dos empregados de portaria e 
de limpeza, que, nos termos da lei, deve
rão gozar de idêntica jornada. 

Desta forma, julgamos de bom alvitre 
incluir no texto· do projeto, renumerados 
os artigos, um preceito novo, determi
nando a aplicação, aos empregados em 
questão, das disposições legais contidas 
nos citados artigos. 

6. Ante o exposto, entendendo que a 
proposição contém medida justa e hu
mana, dentro dos reais princípios que 
devem nortear o que se denomina Jus-
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tiça Social, e, ainda, que as medidas nela 
contidas muito contTibuirão para o bem
estar e tranqüilidade de numerosa classe 
de trabalhadores brasileiros, opinamos 
pela sua aprovação, com a seguinte 

EMENDA N.0 1 - CLS 

Inclua-se n(} projeto, renumerados os 
atuais ar:ts. 2.0 e 3.0 , mais um artigo, com 
a seguinte redação: 

"Art. 2.0 - São extensivas aos Em
pregados da Caixa Econômica Fe
deral ss disposições contidas nos 
arts. 225 e 226 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio 
de 1943". 

Sala das Comissões, em 17 de maio de 
1972. - Fra.nco Montoro, Presidente -
Wilson Campos, Relator - Benedito 
Ferreira, vencido - Paulo Torres - Ac
cioly Filho - Heitor Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- o Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) ~· 

A Presidência recebeu, do Governador 
do Estado de :Minas Gerais, os seguintes 
Ofícios: 

S/16/75 (n.0 454/75, de 9 do corrente), 
solicitando autorização do Senado Fe
deral, a fim de que aquele-Estado possa 
alienar terras de sua propriedade à 
PROCEL - Empreendimentos Florestais 
s.c. Ltda., sediada em São Paulo- SP; 
S/17/75 (n.0 455/75, de 9 do corrente), 
solicitando autorização do Senado Fe
deral, a fim de que aquele Estado possa 

· alienar terras de sua propriedade à 
METALUR Ltda., sediada em São Paulo 
-SP; 

S/18/75 (n.0 456/75, de 9 do corrente), 
solicitando autorização do Senado Fe
deral, a fim de que aquele Estado possa 
alienar terras de sua propriedade à 
MOVEX S.A. - Móveis - Indústria, 
Comércio e Exportação, sediada em 
Montes Claros - MG; 

S/19/75 (n.o 457/75, de 9 do corrente), 
solicitando autorização do Senado Fe
deral a fim de que aquele Estado possa 
alienar terras de sua propriedade à Car
valho - Projeto e Consultoria Ltda., 
sediada em Belo Horizonte- MG; 

S/20/75 (n.o 459/75, de 9 do corrente), 
solicitando autorização do Senado Fe
deral, a fim de que aquele Estado possa 
alienar terras de sua propriedade à 
REPLASA - Reflorestamento e Plane-

jamento Agro Industrial Sorocaba, Ltda., 
sediada em Sorocaba - SP; 

S/21/75 (n.0 460/75, de 20 de maio), 
solicitando autorização do Senado Fe
deral, a fim de que aquele Estado possa 
alienar terras de sua propriedade à 
PLANTA 7 - Serviços Rurais, sediada 
em Sete Lagoas- MG; 

S/22/75 (n.0 461/75, de 9 de junho),. 
solicitando autorização do Senado Fe
deral, a fim de que aquele Estado possa 
alienar terras de sua propriedade à Flo
restamentos Minas Gerais S.A., sediada 
em Belo Horizonte - MG; e 

S/23/75 (n.0 462/75, de 9 de junho), 
solicitando autorização do' Senado Fe
deral, a fim de que aquele Estado possa 
alienar terras de sua. propriedade à Fá
brica de Papel Santa Terezinha S.A., se
diada em São Paulo - SP. 

As matérias serão despachadas às Co
missões de Legislação Social, Constitui-
ção e Justiça e de Agricultura. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 237, de 1975 

Senhor Presidente: 
Nos termos do Regimento Interno do 

Senado, requeremos a Vossa Excelência, 
ouvido o Plenário, a transcrição nos 
Anais do Senado Federal dos discursos 
pronunciados em Rivera, no Uruguai, 
pelos Presidentes Ernesto Geisel e Juan 
Maria Bordaberry, do Brasil e do Uru
guai, respectivamente. 

Sala das Sessões, em 13 de junho de 
1975. - Ruy Santos- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (MagalhãeS Pinto) 
- De acordo com o art. 233, § 1.0 , do 
Regimento Interno, o Requerimento será 
submetido ao exame da Comissão Direto
ra. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Lourival Baptista. (Pausa.) 
S. Ex.a. não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Daniel Krieger. 
O SR. DANIEL KRmGER - Sr. Pre

sidente, Srs. Senadores, na qualidade de 
Presidentes das Comissões de Relações 
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Exteriores da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, o eminente Depu
tado Fiá vi o Marcíllo e eu acompanhamos 
Sua Excelência, o Senhor Presidente 
Ernesto Geisel, na sua viagem a Rivera. 

Na cidade uruguaia, separada apenas 
por uma rua da cidade brasileira de San
tana do Livramento, os Presidentes da 
República Federativa do Brasil e da Re
pública Oriental do Uruguai celebraram 
um Tratado de Amizade, Cooperação e 
Comércio. 

O Tratado, multiforme, prevê e pos
sibilita o desenvolvimento progressivo de 
cooperação recíproca, nos setores politi
co, económico, comercial, cultural, téc
nico, científico e turístico. 

Dentro da sistemática instaurada, fo
ram assinados dez Atos Complementares. 

Neste rápido registro, não me deterei 
na análise do Tratado principal, nem dos 
seus corolários, porque, nos termos da 
Constituição, eles serão submetidos ao 
exame do Congresso. 

Limitar-me-ei, portanto, a acentuar 
que o Tratado de Amizade, Coope
ração e Comércio, firmado em 12 de ju
nho de 1975, pela sua amplitude, pela 
variedade dos temas versados e pelas 
inovações que contém, impostas por fa
tores múltiplos, modificativos de con
cepções anteriores, tem maior expressão, 
ainda, do que os cinco Acordos brasilei
ro-uruguaios, de 12 de outubro de 1851, 
que constituíram, como se sabe, um mar
co luminoso na História dos dois países. 

Na vida dos homens, como na vida dos 
povos, as ações e as atitudes sofrem a 
influência dos tempos. · 

Os entendimentos, traduzidos em atos 
na histórica reunião de Rivera, são, sem 
dúvida, frutos da tradicional amizade 
entre os dois países, mas as suas dimen
sões decorrem da capacidade e sensibili
dade da diplomacia das duas Repúblicas 
e, sobretudo, da visão dos Presidentes 
Ernesto Geisel e Juan Maria Bordaberry. 

No que tange ao Brasil, esses enten
dimentos se tornaram imperativos, dado 
o sentido ecumênico, pragmático, de
senvolvimentista e responsável, seguido 
pela politica externa. 

Nessa política o passado não foi aban
donado. Os povos que relegam as suas 
tradições se perdem no vácuo, carentes 
de bases de sustentação, mas, os que não 
avançam regridem. Parar é retrogradar. 

O Ministro das Relações Exteriores, 
Antônio Azeredo da Silveira, na "Aula 
de Mestre", proferida na Faculdade de 
Direito da Universidade de Pernambuco, 
fixa, magistralmente, o conceito da atual 
politica externa brasileira, justificando 
a orientação vigente: 

"A primeira preocupação de um orga
nismo é sua própria sobrevivência e 
identidade. Assim, é natural repetir-se 
que os objetivos da politica externa se
jam a preservação da Segurança Nacio
nal e a manutenção da paz. Mais recen
temente, passou-se a admitir que o de
senvolvimento econômico e social do País 
pudesse constituir, também, um objetivo 
permanente da politica externa e, mes
mo, ainda mais perto de nossos dias, o 
seu objetivo precípuo". 

A segurança é condição, mesma, da 
própria sobrevivência nacional, a ela 
tendo de dedicar-se, permanentemente, 
a politica externa, pois sem ela a sobe
rania é um mito. 

A manutenção da paz, sem o sacrifício 
da soberania, constituiu, sempre, um 
dogma da politica internacional do Bra
sil. 

A orientação pacifista dos nossos Go
vernos sempre respondeu aos anseios do 
povo. O General Osório, em palavras la
pidares, expressou esse sentimento: 

"Meu maior desgosto é ver a Pátria em 
luta e achar-me num campo de batalha. 
Para mim a data mais feliz seria aquela 
em que soubessem festejar os povos -
os civilizados, pelo menos - a sua con
fraternização, queimando os seus arse
nais". 

A politica externa brasileira, em sín
tese, rege-se pelos objetivos permanen
tes de preservação da segurança nacio
nal, da manutenção da paz do desen
volvimento económico e social, num 
contexto de convivência solidária e 
construtiva com as demais Nações, pois 
"não podemos pensar no futuro do Bra
sil sem, ao mesmo tempo, pensar no 
futuro das demais Nações" (Azeredo da 
Silveira). 

o Presidente Ernesto Geisel, na Men
sagem enviada ao Congresso Nacional, 
em 1.0 de março de 1975, traçou essa 
orientação: 

"A política externa do Brasil, coe
rente com as tradições do País e ani
mada pelo espírito que preside à.s 
reàlizações, no plano interno, dos 
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Governos da Revolução, guia-se pelos 
magnos objetivos nacionais do De
senvolvimento e da Segurança. Na 
condução de sua política externa, o 
G-overno brasileiro tem observado 
fielmente os princípios éticos que 
sempre o inspiraram e, ao mesmo 
tempo, tem preservado sua liberdade 
de escolha dos meios e métodos de 
ação diplomática". 

Na mesma Mensagem, dá o Presidente 
uma ênfase especial às relações com a 
América Latina: 

"As relações do Brasil com a Amé
rica Latina desenvolve11am-se, du
rante os últimos doze meses, numa 
atmosfera de crescente entendimen
to e cordialidade. Nos encontros 
mantidos, em nível presidencial, com 
os Chefes de Estado da Bolívia Chi
le, Costa Rica, México, ParagÍlai e 
Uruguai, houve oportunidade de 
realçar a prioridade que necessaria
mente o Brasil atribui à convivên
cia fraternal com os países latino
americanos, e ·expressar os propó
sitos brasileiros de cooperação 
harmônica. O Brasil não alimenta 
ambições de hegemonia, mas, pelo 
contrário, deseja ampliar a colabo
ração eficaz e solidária entre as Na
ções-Irmãs da Região. Entende o 
Governo brasileiro que os esforços 
de cooperação entre os países latino
americanos se fazem ainda mais ne
cessários, na medida em que se de
terioram as condições da economia 
mundial e que medidas comerciais 
protecionistas ou discriminatórias 
são aâotadas por muitas das gran
des nações industriais. O Governo 
vem buscando com determinação e 
seriedade criar, no plano regional, 
condições para uma colaboração 
ampla e mutuamente proveitosa em 
todos os setores de atividade, inclu
sive no aproveitamento de recursos 
naturais. Exemplos dos esforços já 
empreendidos são os acordos firma
dos com o Paraguai sobre a cons
trução da represa de Itaipu, com a 
Bolívia, sobre o estabelecimento de 
um pólo industrial e aproveitamento 
do gás boliviano, e com o Uruguai, 
sobre o desenvolvimento conjunto da 
Região da Lagoa Mirim." 

O Tratado e os Acordos adicionais as
sinados em Rivera foram, certamente, 
produto da orientação dinâmica, res
ponsável e desenvolvimentista seguida 
pelo Presidente Ernesto Geisel. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, assisti 
à solenidade de Rivera, que, pela sua 
importância, ficará gravada na memória 
de quantos dela participaram. 

Compartilhei das emoções das autori
dades uruguaias e brasileiras e vivi in
tensamente as minhas. 

Mais do que tudo, porém, senti o pal
pitar dos corações do povo brasileiro e 
do povo uruguaio, plenos de esperança, 
exteriorizada nas manifestações de ale
gria e no calor dos aplausos aos seus 
Presidentes. 

Certo de que o Tratado contribuirá 
para o desenvolvimento das duas Na
ções e para o fortalecimento da frater
nidade que une os dois povos, quero, da 
Tribuna do Senado, que é, segundo Rui 
Barbosa, "assembléia moderadoura, on
de nunca se ouviram senão acento de 
pacificação e fraternidade nas relações 
internacionais", exaltar os princípios 
inspiradores da política externa do Bra
sil, adotada pelo Presidente Ernesto 
Geisel e executada, com notável eficiên
cia, pelo Ministro Antônio Azeredo da 
Silveira. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
__.. Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Lindoso. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEffiA - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o advento dos 
grandes programas governamentais de 
desenvolvimento em meu Estado.: como o 
POLOCENTRO, o POLOAMAZuNIA, o 
PRONAP, o PROBRASíLIA, criaram, in
questionavelmente, grande euforia na 
área, em todas as classes produtoras de 
Goiás. E, evidentemente, as aplicações 
maciças que serão feitas na Região seja 
em investimentos do próprio Governo, 
seja através de financiamentos pelo Ban
co do Brasil, irão por certo fazer com 
que a iniciativa privada no meu Estado, 
que sempre respondeu rápida e positiva
mente a todas as atividades governamen
tais, isto irá fazer- repito- com que o 
Banco do Brasil atue mais eficientemen
te; como haverá de fazer com que o Ban
co do Brasil multiplique as suas opera
ções nas Agências já existentes e, mais 
do que isto, já estão a determinar ur
gência nas instalações das Agências cria
das e pendentes de instalação, face a 
óbices de ordem administrativa. 
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Assim é que, Sr. Presidente, uso da Tri
buna desta Casa para fazer uma reivin
dicação da alta Direção do Banco do 
Brasil. E, se menciono alta Direção do 
Banco do Brasil, estou a me dirigir ao 
Conselho Dirigente, constituído dos Dire
tores das várias Regiões e do Sr. Presi
dente já que contamos, em nosso Esta
do CÓm a colaboração sempre presente e 
eficiente do Diretor Mário Pacini que 
vem de algum tempo a esta parte, lutan
do pela i'nstalação das Agências criadas 
no ano próximo passado, como Itajá, Pi
ranhas Miracema do Norte, Bom Jesus, 
Colinas de Goiás, Caçu e de Vianópolis, 
que estavam programadas para serem 
instaladas somente em prédios próprios 
do Banco do Brasil. 

Estou informado de que o Diretor Re
gional, Dr. Mário Pacini, está envidando 
esforços junto à Direção-Ger~l bem c~
mo aos seus demais companherros de Di
reteria no sentido de que essas Agências 
sejam instaladas não em etapas sucessi
vas, senão concomitantemente, a aten
derem aos justos reclamos do empresa
riado goiano. 

Por isto, desta Tribuna, endereço apelo 
à Direção do Banco do Brasil, no sentido 
de que aprove urgentemente a sugestão 
do Diretor Mário Pacini e determine a 
instalação dessas Agências, o quanto an
tes. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a par 
das Agências já criadas e em fase de 
instalação, decorrentes mesmo do POLO
CENTRO, do PRONAP e de outros pro
gramas govemamen tais, novas Agências 
haverão de ser instaladas no Estado de 
Goiás; Agências que virão atender ao 
empresariado; Agências que virão, real
mente, dar a dimensão que se pretende 
aos Programas de Desenvolvimento para 
a Região do Estado de ·Goiás, por
que, obviamente, não bastaria que se 
criasse o meeanismo de desenvolvimento 
se não se desse àquele que vai gerar a 
riqueza, se não se desse àquele que 
vai produzir riqueza, que é o · homem 
da área do campo· do meu Estado, as 
condições para que ele a desenvolva de 
modo a resultar .positiva a criação, seja 
do POLOCENTRO, do POLOAMAZONIA 
ou do Programa PROBRASíLIA. 

Por isto, Sr. Presidente e Srs. Senado
res também endereço à Direção do Ban
co 'do Brasil solicitação no sentido de 
que apresse os estudos iniciados em fa
vor da criação de uma Agêncla do Ban
co do Brasil na próspera cidade de Ita
beraí, no Sul do meu Estado. 

Itaberaí é uma das mais prósperas co
munas do Estado de Goiás, um dos mais· 
antigos municípios; foi Itaberai um da
queles sustentáculos da construção de 
Goiânia; foi Itaberai durante longos 
anos a base econômica para que se pu
desse implantar Goiánia como o grande 
pólo de desenvolvimento em meu Estado, 
que é ·neste instante. Cidade que se fun
da na agricultura necessariamente, Ita
beraí produz, dentre outros, arroz. fei
jão e milho. Produziu no ano de 1974, 72 
mil toneladas de arroz; 2 mil toneladas 
de f-eijão e 8,4 toneladas de milho. Na 
pecuária, Itaberaí aparece com um re
banho bovino da ordem de 65 mil cabe
ças; com um rebanho suíno, da ordem de 
32 mil cabeças e, em avicultura, com 
uma produção mensal da ordem de prati
camente 60 mil aves. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores isto re
presentou, no exercício de 1974, em face 
de dados fornecidos pela Segunda Cole
tona Fiscal do Estado, ·na área da agri
cultura, valor correspondente a .. : ..... 
Cr$ 63. 933.321,90, acarretando p01s em 
favor do Estado Cr$ 9. 699.825,31 de 
ICM. 

Na produção pecuá:ria produziu valo
res da ordem de, praticamente, ... ~ .... 
Cr$ 8.000.000,00, representando em nume
ras redondos Cr$ 380.000,00 em ICM. 

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores a sede do Município desen
volve-se rapidamente, possuindo pre
císa.mente isso em dados referentes a , .. 
1974 189 estabelecimentos comere1a1s e , .. 
52 estabelecimentos industnrus, com uma 
população urbana de ordem de 8 mil 
pessoas e rural, da ordem de 18 mil, per
fazendo cerca de 26 mil habitantes. 

Ademais, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, a criação de uma agênci.a do .B,anco 
do Brasil naquela comuna g01a:n~ ~ra be
neficiar diretamente os MumcipiOS de 
Ita.uçu, Araçu, Avelinópo~s, Taqu~ral, 
rtaguaru, Heitoraí e Mossamedes, Cl!da
des que distam de 30 a 40 km da sede do 
Município todos Municí.pios de área geo
gráfica em quilômetros quadrados rela
tivamente pequena, possuindo em média, 
cada um deles, três mil propriedades 
agrícolas o que justificaria, por si só, que 
cada um 'desses municípios possuísse uma 
Agência do Banco do Brasil. 

O Sr. Lázaro Barboia - V. Ex.a me 
permite um aparte, eminente Senador? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Com 
prazer. 
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O Sr. Lázaro Barboza - Senador Osi
res Teixeira, eu não poderia deixar de 
apartear V. Ex.11 para dizer que V. Ex.a., 
neste instante, enfoca problema da maior 
importância para nosso Estado. E que V. 
Ex.a. faz .pedido muito oportuno ao Ban
co do Brasil no sentido de serem insta
ladas Agências em Itajá, Caçu, Collinas, 
Miracema e Vianópolis, bem assim a 
criação de uma Agência em Itaberaí. Es
sas medidas, concretizadas, trarão, por 
certo, notável contribuição aos homens 
que, ·em nosso Estado, vivem e trabalham 
na área da produção rural. Itaj á e Caçu, 
situados no Sudoeste Goiano, são Muni
cípios de pecuária altamente desenvol
vida e que, entretanto, são obrigados a 
se deslocarem do Sudoeste para Mato 
Grosso, nas transações bancárias em 
Cassilândia, ou em Rio verde ou outro 
Município de maior expressão no Su
doeste, criando- com isto um certo em
baraço. É mais do que justa a instalação 
rápida des·sas Agências. Quanto a COli
n_as e Miracema, no Médio Norte Goiano, 
sao Municípios que, indubitavelmente, 
têm contribuído de forma espetacular 
para o desenvolvimento da Região. Via
nópolis, na Região da estrllida de ferro, 
tão querida por V. Ex.a., como por nós, 
também está a merecer a ráp~da instala
ção de uma Agência do Banco do Brasil. 
Itaberaí, segundo V. Ex.a. explicou bem, 
centro de um pólo de desenvolvimento, 
porque está n·a confluência dos Municí
pios de Heitoraí, Araçu, Itauçu, Taquaral, 
não se justifica que até hoje não tenha 
uma Agência do Banco do Brasil. Quero 
solidarizar-me com o pronunciamento 
de V. Ex.11, e dizer que o apelo é também 
feito em meu nome e em nome do nosso 
eminente colega de Representação, que 
não se encontra em plenário neste ins
tante, Senador Benedito Ferreira que, por 
certo, tranqüilamente o subscreveria 
também. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Nobre 
Senador, agradeço o aparte, que vem 
confirmar o alto espírito público de que 
V. Ex.a. é possuidor e, mais ainda, con
firmar, expressament·e, aquilo que V. Ex.a. 
declarou em seu discurso de estréia nes
ta Casa: que preferia. trazer para o Se
nado os grandes problemas nacionais e, 
quando se tratasse de problemas de inte
resse da economia de Goiás,· V. Ex.a. se 
colocava acima dos partidos políticos. 
Obviamente, assim procedendo, V. Ex.a. 
dá uma respcsta que o qualifica peran
te os eleitores que o mandaram para es
ta Casa. A mim me apraz imensamente 
sabê-lo solidário com os grandes pro
gramas de desenvolvimento que se veri-

ficam em Goiás, sobretudo aqueles cita
dos por mim, POLOCENTRO, POLOAMA
ZONIA, PROBRASíLIA e outros de res
ponsabilidade do Governo· Fedéral que 
investirá maciçamente em nosso Estado 
e que, se por um lado, encontra resposta 
como a que dei no início da minha o·ra
ção, do empresariado goiano, em favor 
desse desenvolvimento, também encon
tra resposta positiva, altaneira, decisiva 
e favorável do Movimento Democrático 
Brasileiro, através da palavra de v. Ex.a. 

O Sr. Lázaro Barboza - É evidente. 
Não poderia ser de outra forma. Obriga
do a V. Ex.11 pela gentileza. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Muito 
grato a V. Ex.a. pela colaboração. 

Sr. Presidente e Srs. Senado·res, con
cluo, dizendo que Itaberai é dessas cida
des_ que, realmen!e, comportam a insta
laçao de uma Agencia do Banco do Bra
sil. Possui dois ginásios, um estabeleci
mento de 2.0 grau completo, um colégio 
com especialização em técnicas de agri
cultura, contabilidade e curso normal, 58 
escclas rurais, 36 salas de aula. na área 
urbana, funcionando em três turnos, 
Agência do IBGE, Posto da ACAR -
Goiás, Sindicato dos Trabalhadores· da 
Agricultura, Sindicato Patronal. A cida
de está dotada de infra-estrutura básica 
completa de água e esgotos sanitários, 
três hospitais particulares, um posto de 
saúde estadual, quatro pcstos de serviços 
e um estabelecimento bancário do Ban
co Brasileiro de Descontos; tem, na sua 
estrutura social, 10 médicos, 6 técnicos 
em agricultura, 8 agrônomos, 3 veteriná
rios e 3 agrimensores; pode-se pois aqui
latar que Itaberaí se encontra preparada 
para receber uma Agência do Banco do 
Brasil, eis que já tem condições sócio
econômicas para abrigar uma agência de 
crédito dessa natureza. 

O Sr. Evelásio Vieira - Dá licença 
V. Ex.a. para um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Com 
muito prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira - Ouço, com eu
foria, as informações que V. Ex.a. trans
mite à Casa a respeito da eficiência dos 
órgãos do Governo Federal com atuação 
em Goiás, particularmente na área que 
pertence à Amazônia. Como J>rasileiro, 
digo da minha satisfação por esses or
ganismos estarem atuando no sentido de 
um maior desenvolvimento em Goiás, no 
fortalecimento da Amazônia. Por outro 
lado, sou obrigado a dizer a V. Ex.o. e a 
esta Casa que estive, recentemente, três 
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dias no Aere e voltei deprimido pela au
sência dos mesmos órgãos federais ena
dos e que têm a responsabilidade do de
senvolvimento de toda a Amazônia. Vi 
acreanos na mais extrema Illiséria. To
mei conhecimento de que milhares de 
brasileiros têm deixado o Brasil, por não 
encontrarem perspectivas de sobrevivên
cia, deslocando-se para a Bolívia. ~ro
veito a oportun~dade para insel1r, no seu 
pronunciamento, meus aplausos à Admi
nistração profícua do Governo federal na 
área de Goiás, mas, por outro lado, la
mento profundamente o que está acon
tecendo no Acre, cujo povo vive margi
nalizado. É preciso que o Governo volte, 
efetivamente, a sua atenção e os seus es
forços para o Acre, para integrá-lo ao 
Brasil. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Ouvi, 
com muita atenção, o aparte de v. Ex.a 
De início, devo agradecer-lhe e dizer que 
uma das características do meu pronun
ciamento foi salientar que o empresaria
do rural do meu Estado responde, rápi
da e energicamente, às medidas governa
mentais que lá se implantam. Por isso, 
estou a verberar a importância e a ne
cessidade de o Governo federal, não só 
instalar, urgentemente, as agências do 
Banco do Brasil já criadas, como também 
criar novas. Lamento o que diz v. Ex.a 
a respeito do nosso querido Estado do 
Acre. Eu, também, deveria acompanhar a 
comitiva da qual V. Ex.a fez parte, quan
do viu, com cores tão negras, os proble
mas daquela unidade da Federação. Aqui 
faço um apelo, para que V. Ex.a dê um 
crédito de confiança ao Governo Geisel, 
que tanto tem feito para o desenvolvi
mento, sobretudo, da Amazônia, lem
bramdo que foi criado, não faz muito, o 
POLOAMAZONIA. Dele V. Ex.a tem co
nhecimento, e também de que e.sse pro
grama tem aplicações especificas desti
nadas ao Estado do Acre, aplicações 
essas que haverão, por certo, de encon
trar nos acreanos destemidos, nos ho
mens da área rural do Acre, aquela ala
vanca de que necessitam para que, 
realmente, o Acre se atrele ao grande 
carro de desenvolvimento que está atra
vessando o Brasil, de norte a sul e de 
leste a oeste. 

Na verd·ade, quando V. Ex.a, nobre Se
nador Evelásio Vieira, traz para esta 
casa o pessimismo e o negrume da si
tuação em que encontrou o Acre e nos 
dá noticia de que os acreanos deixaram 
aquele Estado para passar para o lado da 
Bolívia, só não vou adiante, porque não 
quero que qualquer palavra de um dis-

curso pronunciado nesta Casa, logo em 
seguida às belíssimas noticias trazidas 
pelo eminente Senador Daniel Krieger, 
a propósito de acordos firma;dos entre o 
Governo brasileiro e o Governo do Uru
guai, possa significar depreciação a Go
vernos de outros países. Tenho a certeza 
de que, se V. Ex.a esperar algum tempo, 
se v. Ex. a. tiver paciência de aguardar que 
cheguem - e vão chegar logo - ao Acre 
os benefícios levados pelo Programa de 
Pólos Agropecuários e Agrominerais da 
Amazônia, haverá de verificar - e praza 
aos céus que assim aconteça - na sua 
próxima viagem, não o Acre que encon
trou agora, mas um Acre cheio de acrea
nos que acreditam no Brasil, como os 
goianos acreditam, de acreanos que acre
ditam no Governo federal como V. Ex.a 
acredita; de acre anos que querem o de
senvolvimento da Nação, e o farão com a 
alavanca que, sem dúvida alguma, irre
torquivelmente, a Aidministração Central 
tem dado a· todos os brasileiros, sejam 
acreanos, gaúchos, paraibanos ou de 
qualquer outro Estado da Federação. 

O Sr. Evelásio Vieira- Dá V. Ex.a li
cença para mais um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Ouço V. 
Ex.a., com muito prazer. 

o Sr. Evelásio Vieira - Nobre Sena
dor Osires Teixeira, terei paciência. 
Quem não tem mais paciência de aguar
dar são os acreanos, que estão precisando 
dar assistência do Governo, porque estão 
sendo expulsos .por pseudo-Empresas do 
Sul que lá estão adquirindo tem-as. É 
preéiso que o Governo dê apoio aos ho
mens que atuam e dirigem a polírtica fe
deral do INCRA no Acre, e que estão 
sendo pressionados, ·ameaçados. É pre
ciso ta;mbém, que o Ministro dos Trans
portes mande concluir a. estrada C:uia
bá-Porto Velho-Acre, para que o Acre 
·não fique ilhado, dois meses sem rece
ber .gêneros a1imenticios do Sul,_não con
tinue :passando fome. A Comissão de As
suntos Regionais virá, em breve, a este 
plenário, pela palavra de seu Presidente, 
Senador Cattete Pinheiro, ·e por inter
médio daqueles que o acompanharam 
nessa missão, a fim de pedir providên
cias urgenrties .ao Governo f·ederal. O Acre 
merece mais. O que os cearenses fizeram 
na defesa daquele Território brasileiro 
merece muito mais de nós. O Governo 
precisa voltar a sua atenção para aquela. 
parte do País, senão o Acre vai desapa
recer do mapa brasileiro, meu caro Se
nador. 
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O SR. OSIRES TEIXEIRA - V. Ex.a 
me permita um sorrioo. O nobre colega 
argumentou exclusivam·ente com obras 
da Revolução. V. Ex.a. disse que o que 
vai salvar o Ac,re é ·a conclusão da es
trada Cuiabá-Porto Velho-Acre. 

O Sr. Evelásio Vieira. - Não. Disse que 
é preciso que todos os órgãos criados para 
desenvolver a Amazônia rpassern a atuar 
e uma das medidas prioritárias, entre 
outras tantas, é a necessária concl'llSão 
dessa· Rodovia que, ~nfelizmente, lamen
tavelmente, ·teve suas obras suspensas. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA- Fico fe
liz quando V. Ex.a deriva e traz o debate 
para o campo obj-etivo da questão, e fala 
na necessida;de da feitura dessa ou da
quela estroo:a, -declinando que é preciso 
modificar a posição dos representantes 
do INCRA naquela Região. 

Que V. Ex.8 , ou o eminente Sena;dor 
CaJttete Pinheiro, .traga :pa;ra esta Casa 
provas de que os dirigentes do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária estão agindo abusadamente na 
I:egião, segundo V. Ex.8 insinuou, de 
modo a fazer com que homens do Acre 
estejam sendo expulsos para outro país, 
graças ·a uma atividad·e nefasta. Tenho 
a certeza d:e que, no mom-ento em que 
V. Ex.a citar nomes, ou o Senador Cat
tete Pinheiro, ou a Comissão, como ór
gão desta casa, fizer um relaltório S'Ubs
tan.cioso, ·dizendo que tais acontecimen
tos se verificam, fu·e a ação funesta de 
um órg.ão do Governo federal, imediata
mente para lá se deslocarão homens do 
Governo, com o objetivo· de punir os res
ponsáveis, de levantar a verdad:e sobre 
os acontecimentos. É exatamente com o 
intuito de apurn.r essa verdade, de criar 
as condições para esse desenvolvimento 
que a Comissão de Assun-tos Regionais 
dmgida ,pelo nobre Senador Cattete Pi~ 
nheiro, fez questão de ir à Região pM'a, 
in loco, verificar os problemas, sentir e 
ver as dif1cu1da;des ,por que ;passam os 
nossos home:n.s do campo .. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex.a 
um parte? 

O SR. OSntES TEIXEIRA - Um mi
nuto só, :para completar meu raciocínio. 

Sem dúvida nenhuma, ilustre Sena;dor, 
num Pais de dimensões continentais e 
dificuldades imensas, corno o Brasil, pa
ra qualquer lugar que V. Ex.a se deslo
que, irá encontrar alguns problemas. 

A tese que defendo é a de Que o Go
verno federal está .presente para resol-

ver os problemas, cioso das suas obriga
ções. Através de seus órgãos, ele está 
tentando cumprir o seu dever, fazendo, 
como disse ainda ):lá ,pouco, com que o 
Acre po.ssa a;trelar-se ao .grande carro do 
àesenvolvimento brasileiro. 

É óbvio que V. Ex.a encontrou proble
mas no Acre, e é claro que, se V. Ex.a, 
amanhã, for aos Estados do Amazonas e 
Paxá, ao Norte ou ao Sul de Goiás, tam
bém os encontrará. 

Não conco11damos, porém, com V. Ex.a 
quanto a .trazer tão-somente a parte ne
gativa do ,probl-ema pall"a •este Plenário. 
Queremos que V. Ex.a reconheça aquilo 
que é ver<l!ade: o Governo Federal está 
preocupado em solucionar os problemas 
do Acre, que não são de hoje, mas que 
se acumularam ao longo do tempo, e que 
provocam aquilo que qualificamos de 
abalo de o~dem sódo-·econômica, porque 
Estado, até ontem, esquecido, abandona
do por todas as Administrações. Graças 
exatamenrte a ·essa ação precípua do Go
v.erno Fed:eral as est11adas que se rasgam 
do Sul até o Ac~e, dando condições a que 
se :produzam riquezas para abastecer 
o Sul e o Mundo, graças aos ;pro
gl1amas desenvolvimentistas dessa natu
reza, grandes ,potenta;dos econômicos se 
áeslocaram do Sul, acreditaram no Acre 
e foram lá investir. 

É natural que, nesses investimentos, 
nesses processos de ocupação, nesses :pro
C·edirnentos que visam, dentro da orga
nização gov·ernamental, a criar a infra
estrutura econômica do desenvolvimen
to, uma ou outra empresa ·distorçam os 
benefícios governamentais, o sentido de 
desenvolvimento que quer dar o Gover
no para, ao invés ·lle atuarem no sentido 
4e ajud;ar o Governo a desenvolver a 
Região, ficarem, ao contrário, criando 
óbices dificuldades, e entraves, fazendo 
até com que brasileiros saiam da Região 
ou sejam expulsos para outros países. 
São as distorções normais do processo de 
um Brasil que c11esce, de uma área que 
se desenvolve. 

O que se deve reconhecer é, sim, a 
preocupação primeira de o Governo fe
deral dar cobertura aos naJtivos, criando 
condições de desenvolvimento ,pa.J.'Ia a Re-
gião. I 

O Sr. Evelásio Vieira - Dá V. Ex.a li
cença para um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXJEIRA - Ouço V. 
Ex. a 
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O Sr. Evelásio Vieira - Eu não disse 
que a politi.c:a do INCRA é errônea, no 
Acre. Pedi que o Governo fede~al apoie 
os dois dirigentes do INCRA, no Acre, 
que estão a.dotan'do uma .politica certa, 
pois estão sendo impotentes para en
frentar g·rupos do C.entro-Sul, que estão 
e~ando acreanos, brasileiros que, não 
tendo perspectiva.s no Brasil, dkig.em-se 
p.M"a a BoHvia. E ·digo mais, segundo au
torida-des locais, a estimativa é de que 
40.000 acreanos tiveram de se deslocar 
.para aquele .país. Isto não é um ato nor
mal, como V. Ex.8 disse. No Brasil, não 
é e não deve ser normal, mas uma ex
ce~ão, brasileiros terem de ir pa~a a Bo
lívia, sem perspectivas em sua Páitria. 
Existem problemas •em outros Estados, é 
verdade, mas, no Acre, são muito mais 
profundos. Daí a nossa .ma.nif·estação, 
nobre Senador Osmes Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Ao res
ponder, levo ao conhecimento de V. Ex.8 

para sua tr:anqüilid!!ide, e, evidentemen
te, da Na~ão, já que a denúncia que V. 
Ex.8 faz é da mais alta g!."avidade, que, 
há ;pouco mais .de uma semana, exata
mente, para apura-r ·denúncias feitas 
contra grupos empresariais do C.entro
Sul•e tom!llr conhecimento de ações ne
fastas desses grupos em regiões do ex
T·erritório, hoje Estado do Acre, lá este
ve o Sr. Presidente do Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma AgrM'ia, 
que, levantando a r:eal situação, irá, sem 
dúvida alguma, tomar as providênci~s 
que - aí, permita-me V. Ex.a. - nao 
serão reclamadas só por V. Ex.a., mas por 
mim ·e por ·toda ·esta Casa, porque, com 
certeza a nossa :preocupação e do Go
verno federal é a de dar cobertura aos 
produtores da Região. E q'uando disse 
que fatos desta natureza são comuns, eu 
me refe!i à natureza de ár:eas · que estão 
sendo desbravadas, cuja virgind9.d.e es
tá sendo assaltada pelos grandes capi
tais, .e não que achava natural o fato 
de os grupos do Centro-Sul expulsarem 
conteNâneos nossos .para outros :pa.íses. 
Não. Realmente, tem razã.o V. Ex.a. É um 
fato inusitado, que nos causa repulsa e 
a maior preocupg,ção, wmo a que V. Ex.a 
tem. 

Quando, no caminhar do meu discur
so, pedi a V. Ex.a paciência, foi exata
mente porque sabia que S. Ex.n, o Sr. 
Presidente do INCRA, lá estivera e é da
queles homens dinâmicos, cujas provi
dências não tardam. Brevemente, tei~e
mos notícia, nesta Casa, de que a ação 
do Governo federal, através do INCRA, 

de outros órgãos de sua :politica agríco
la, ·econômica ·e até - por qu•e não dizer· 
- de sua política de Segurança Nacio
nal, lá estaxá 'J)ara impedir que esses fa
tos ·continuem a a·contecer, pM"a dar co
bertura ao Est!lldo do Acre .e embasa
mento aos a .. creanos, a fim de que eles 
pcsSJam, ·como fizeram homens d·e outros 
Estados, construir uma sólida economia 
naquela á~ea, cuj a;s terras são as mais 
férteis deste País, maravilhosamente, 
prestam-se à agricultura e à pecuária, 
sem dúvlda se11ão desbravadas, não só 
pelos potentados do Centro-Sul, mas 
também 'J)elo caboclo ·da terra, pelo ho
mem que vi'Sa, naquela faixa de terra, 
na sua :pequena gleba, a construir a 
gJ":and•eza nacional, ·como fazem os gran
des grupos quando bem intenciona-dos. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lindoso. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Brasil estã 
comemorando, este ano, o Centenário de 
Nascimento de Arthur Bernardes, ocor
rido a 8 de agosto de 1875. 

A Amazônia deve a Arthur Bernardes, 
ao seu patriotismo firme, a decisão do 
Brasil, por conta própria, de proceder à 
pesquisa científica de seus recursos na
turais e de sua extraordinária potencia
lidade, quando a Câmara dos Deputados 
se levantou contra a aprovação do Con
vênio de Iquitos, que criava o Instituto 
Internacional da Hiléia Amazônica. 

Esse Instituto se originara de generosa 
idé~a do eminente brasileiro Paulo Ber
redo Carneiro, que representava o Brasil 
na UNESCO e após encontros de cientis
tas e diplomatas em Belém (1947) e 
Iquitos, em 194.8, e logo em Manaus, onde 
foi elaborado o Convênio, os instrumen
tos foram enviados à Câmara dos Depu
tados. 

Na Comissão de Segurança Nacional 
da Câmara, a esse Convênio se opôs Ar
thur Bernardes e, ouvido o Estado-Maior 
das Forças Armadas, com serenidade, 
apontou este os pontos negativos quere
clamavam explic'ltação, dentro dos inte
resses da soberania brasileira. Em decor
rência disso, o Itamarati movimentou-se 
e obteve das Nações que firmaram o do
cumento de !quitas um Protocolo Adicio
nal. 

Esse Protocolo Adicional não foi sufi
ciente para espanar as dúvidas da 
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Câmara dos Deputados sobre as vanta
gens do Convênio, no aspecto político. 

O Governo compreendeu o sentido da 
resistência daquela Casa do Congresso 
e pelo Decreto n.0 31.672, de 29 de outu
bro de 1952, criou, com sede em Manaus, 
como órgão do Conselho Nacional de 
Pesquisas, o Instituto Nacional de Pes
quisa da Amazônia e o INP A. 

O eminente historiador Arthur César 
Ferreira Reis em "Amazônia e a Cobiça 
Internacional" refere-se à atuação do 
ex-Presidente da República no episódio: 

"Lembramos que foi o Deputado Ar
tur Bernardes quem os comandou 
na campanha contra o Instituto da 
Hiléia. Alegava o ex-Presidente que 
o Instituto escondia o propósito de 
realizar. a internacionalização da 
Amazônia. E no texto do Convênio 
de Iquitos é que ia buscar o seu ra
ciocínio. E esclarecia - o propósito 
estava claro - o próprio nome do 
Instituto - Instituto Internacional 
da Hiléia Amazônica, e na parte em 
que se dizia que o Instituto poderia 
"adquirir, possuir e elevar bens, con
tratar e assumir obrigações, receber 
contribuições e donativos, movimen
tar fundos, criar e gerir centros 
científicos e outros serviços em ge
ral, executar atos legais necessários 
às suas finalidades e funções". 
A expressão internacional feria-lhe 
a sensibilidade patriótica. O Insti
tuto, a seu ver, sob esse título, estava 
a serviço não das Nações Amazôm
cas, mas de um Mundo mais amplo, 
Mundo marcado por cobiça e insa
tisfações visíveis, perigosas e que, na 
devida oportunidade, estaria presen
te ao butim que seria a Amazônia. 
Quanto àqueles poderes que se ou
torgavam ao Instituto, eram ainda 
mais sérios. Porque impllcavam nu
ma capacidade legal tão ampla que 
importava no uso da terra amazôni
ca para empreendimentos coloniais. 
O Instituto venderia o que desejasse. 
E entre essas partes da operação de 
venda poderia estar a base física da 
Região. A entrega da Amazônia às 
Nações fortes, que dispunham de 
populações para ocupá-la sob o pa
trocínio do Instituto, era passo fácil. 
mzia, textualmente, o Representan
te mineiro: "Eis que se lhe abrem 
as mais amplas perspectivas para a 
colonização estrangeira, nesse ad
quirir e alienar glebas amazônicas 

(bens imóveis), criar serviçós, con
tratar etc., nesse afã, tantas vezes 
manifesto por seus dirigentes, em 
reverter a Amazônia ao bem e à uti
lidade universais, a explorar o má
ximo as "possibilidades demográfi
cas" da Grande Região do Norte, 
sem se ater, como é óbvio, aos legí
timos interesses dos povos amazô
nicos". 

O assunto é polêmico e perante a ms
. tória devemos ressaltar, um ponto de 
justiça, a grandeza de propósito dos cien
tistas Paulo Carneiro, Heloisa Alberto 
Torres e Dr. Lineu de Albuquerque Melo. 
Mas, o Instituto não poderia ser visto sob 
lo ângu1o do interesse da ciência. Ao 
Congresso cumpria vê-lo, no aspecto po
lítico, com a malícia politica e. a descon
fiança caipira. 

A verdade é que com todo esse esforço 
o Brasil ganhou. 

Hoje, o INDA se constitui num dos 
centros mais importantes de pesquisa e 
realiza um trabalho extraordinário na 
Amazônia, para orgulho do nosso Pais. 

Instalado magnificamente em Manaus, 
em condições singulares, pois a constru
ção de sua sede fica numa área de flo
resta virgem. 

Como amazônida e como ·brasileiro, 
entendo que neste ano centenário do 
nascimento de Arthur Bernardes, o Ama
zonas, e em particular o INDA, devem 
render-lhe homenagens. 

Neste sentido, conclamo para essa ta
refa de gratidão cívica do Governo do 
meu Estado, a Universidade do Amazo
nas, o Conselho Nacional de Pesquisas 
da Amazônia. (Muito bem!) 

Comparecem mais os Srs. Senado
res: 

Altevir Leal - Evandro Carreira 
- José Esteves - Henrique de La 
Rocque - Virgílio Távora - Arnon 
de Mello- Augsto Franco- Lourt
val Baptista - Heitor Dias - Vas
concelos Torres - Nelson Carneiro 
- Evelásio Vieira - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Está terminado o período desti
nado ao Expediente. 

Estão presentes 45 Sr. Senadores. Há 
número para votação. 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 203, de 1975, do Sr. 
Senador Franco Montoro, solicitando 
o desarquivamento do Projeto de Lei 
n.O 14, de 1974, de sua autoria, que 
estende, sem limite de idade, os be
nefícios da Previdência Social a to
dos os que exerciam a atividade de 
empregado doméstico na data da 
publicação da Lei n.0 5.859, de 11 de 
dezembro de 1972. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria continuará sua tramitação 

normal. 
Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 204, de 1975, do Sr. 
Senador Franco Montara, solicltan
do o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n.0 64, de 1974, de sua 
autoria, estabelecendo que, se o INPS 
não prestar assistência médica à ges
tante, deverá reembolsar o segurado 
pelas despesas comprovadamente 
realizadas. 

Em votação o Requerimento. 
os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria continuará sua tramitação 

normal. 
Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 214, de 1975, do Sr. 
Senador Italivio Coelho, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado, 
da palestra proferida pelo Professor 
Mário Henrique Simonsen, Ministro 
de Estado da Fazenda, no dia 27 de 
maio de 1975, em Salzburgo, por oca
sião do I Seminário Internacional 
sobre Investimentos no Brasil. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição soTicitada. 

Palestra proferida pelo Professor Mário 
Henrique Simonsen, Ministro de Estado 
da Fazenda, no dia 27-5-75, em 
Salzburgo, por ocasião do I Seminário In
ternacional sobre investimentos no Bra
sil, que se publica nos termos do Reque
rimento n.0 214/75, de autoria do 
Senador ltalívio Coelho. 

"O objetivo desta palestra é fornecer 
algumas informações básicas sobre as 
politicas monetária e fiscal brasileiras 
e seus efeitos sobre os investimentos es
trangeiros. o tratamento legal dispen
sado ao capital estrangeiro no Brasil 
está disciplinado pelo Decreto n.0 55.762, 
de 11 de fevereiro de 1965, que regula
mentou as Leis n.<>s 4.131, de 3 de se
tembro de 1962, e 4. 390, de 9 de agosto 
de 1964. 

De acordo com essa legislação, consi
dera-se capital estrangeiro os bens, má
quinas e equip.amentos entrados no Bra
sil sem dispêndio inicial de divisas, des
tinados à produção de bens ou serviços, 
assim como os recursos financeiros ou 
monetários, introduzidos no País, para 
aplicação em atividades econômicas, des
de que, em ambas as hipóteses, perten
çam a pessoas físicas ou jurídicas resi
dentes, domiciliadas ou com sede no 
exterior. 

Os principais dispositivos dessa legis
J.ação são os seguintes: 

1 - O capital estrangeiro recebe tra
tamento jurídico idêntico ao dispensado 
ao capital nacional, em igu.aldade de 
condições, e não existe na Legislação 
Brasileira qualquer restrição ao livre in
gresso de capital alienígena para aplica
ção em ativid.ades econômicas. 

2 - O capital estrangeiro, qualquer 
que seja sua forma de ingresso no País, 
deve ser registrado no Banco Central do 
Brasil. 

No caso de contrato de assistência téc
nica e serviços técnicos bem como nos 
relacionados com ,a utilização de paten
tes e marcas registradas, é necessário, 
também, a averbação no Instituto Na
cional de Propriedade Industrial. 

3 - o registro do capital estrangeiro 
é efetuado na moeda estr.angeira efeti
vamente ingressada no Pais e. o registro 
do reinvestimento de lucros e realizado 
simultaneamente em moeda nacional e 
na moeda do Pais para o qual poderiam 
ter sido remetidos os rendimentos. 
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4 - Consideram-se investimento os lu
cros auferidos por empresas estabeleci
das no País e atribuídos a residentes ou 
domiciliados no exterior e que foram 
reaplicados nas mesmas empresas ou em 
outro setor da economia brasileira. 

5 - Os empréstimos e financiamentos 
são remunerados coms as taxas vigen
tes no mercado internacional. 

6 - A remuneração decorrente da 
prestação de assistência técnica, bem 
como do uso de patentes, processos e 
fórmulas de fabricação, v.aria de um a 
<:inco por cento do valor da recei·ta 
bruta dos produtos a que se refere. o 
contrato. No caso de marcas registradas, 
a remuneração não poderá exceder um 
por cento. 

7 - A remuneração decorrente de as
sistência técnica paga por empresas bra
sileira.s. a pessoas físicas ou jurídicas re
sidentes ou domiciliadas no exterior, que 
detenham mais do que 50% do capital 
cçm direito a voto da empresa br.asi
leira, não pode ser. deduzida para fins 
tributários. 
8- As agências de financiamento go

vernamentais não podem conceder em
préstimo a longo prazo a empresas con
troladas por capitais estrangeiros. Uma 
empresa que opere no Brasil é conside
rada para esse fim como controlada por 
capitais estrangeiros quando mais de 
50% do seu capital com direito a voto 
pertenç.a a pessoas domiciliadas no ex
terior. Nenhuma restrição existe, con
tudo, ao acesso das empresas contro~a
das por capital estrangeiro aos empres
timos de prazo das instituições governa
mentais ou aos empréstimos a qualquer 
prazo com instituições financeiras pri
vadas. 

9 - Não existe limite para a remessa 
de lucros. Porém, um pesado imposto de 
renda suplementar incide sobre as re
messas que excederem, em um triênio, 
12% dos investimentos e reinvestimen
tos. 

A base para o cálculo dos 12% é o in
vestimento original mais os reinvest~
mentos registrados em moeda estr.angel
ra. Por outro lado, os 12% são líquidos, 
do imposto de fonte de 25%, correspon
dendo, portanto, a 16% brutos. 

As distorções 
A fim de que se possa ·entender o con

texto econômico brasileiro é importante 
ressaltar que o País, como muitos países 

em desenvolvimento, sofre de um pro
cesso de inflação crônico. Até 1964, a in
flação no Brasil vinha gerando todas as 
clássicas distorções atribuídas aos au
mentos crônicos de preços, tais como : 

a) estrutura salarial instável e desor
denada; 

b) falta de interesses em investir em 
empreendimentos públicos, uma vez que 
.as taxas de remuneração baseavam-se 
nos custos históricos; 

c) desencorajamento para e~portar e 
deficits no balanço de pagamentos, re
sultantes do fato de as taxas de câmbio 
evoluírem menos rapidamente que os 
preços domésticos; 

d) falta de interesse público por títu
los de renda fixa, particularmente pelos 
emitidos pelo Governo, porque as taxas 
de juros eram insuficientes para cobrir 
a perda do poder de compra da moeda; 

e) pouco· interesse manifestado pela 
aquisição de propriedades destinadas a 
aluguel, desde que estavam sujeitas a 
congelamentos parciais ou totais; 

f) virtual desaparecimento dos crédi
tos a longo prazo, inclusive os emprésti
mos hipotecários, porque as taxas de ju
ros eram negativas; 

g) os lucros eram ilusórios, uma vez 
que a depreciação era calculada na base 
de custos históricos e os ganhos nomi
nais eram absorvidos pela reposição do 
c.apital de giro; 

h) operação inju:9ta no sistema tribu
tário, considerando esses ganhos ilusó
rios como se fossem lucros reais; e 

i) recompensa para os contribuintes 
que pagavam seus impostos com atraso, 
beneficiando-se assim da desvalorização 
monetária. 

As três medidas 

Depois da Revolução de Março de 1964, 
o Governo decidiu não somente lutar 
contra a inflação, mas também neutra
lizar suas distorções. Três medidas foram 
tomadas com esse objetivo: a adoção de 
uma polític.a salarial, uma ampla corre
ção monetária, e posteriormente, o siste
ma de minidesvalorização. 

Nossa política salarial é utilizada a
tualmente para calcular todos os reajus
tamentos nos dissfdios coletivos. A fór
mula baseia-se em dois princípios: 

a) os ajustamentos devem ser feitos 
a cada 12 meses; 
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b) durante esse período, o novo salário 
médio deve ser igual ao salário médio 
real durante os últimos doze meses, mais 
um percentual correspondente ao au
mento de produtividade. Para a utiliza
ção prática da fórmula, é necessário 
€Stimar a inflação para os doze meses 
próximo do novo salário. Qualquer erro 
nessas estimativas é automati·camente 
compensado por ocasião do próximo rea
justamento salarial. 

A importância dessa fórmula dentro 
do atual modelo de desenvolvimento de
ve ser particularm·ente sublinhada. Em 
primeiro lugar, ela serve par.a simpli
ficar € destraumatizar a aplicação dos 
reajustamentos de salários nos dissídio~ 
iColetivos: esses não são mais decididos 
na base de greves e pressões, mas por 
um rápido cálculo matemático. Em se
gundo lugar, .a fórmula age· como um 
freio contínuo nos custos inflacionários 
autônomos, um problema de notáveis 
proporções no mundo de hoje. Em ter
ceiro lugar; a fórmula conduz a reajus
tamentos praticamente uniformes para 
as dif.erentes categorias salari.as, de mo
do que os sindicatos mais poderosos não 
podem obter melhores reajustamentos do 
que aqueles que dispõem de um menor 
poder coercitivo. 

Correção 

Para os serviços de utilidade pública, 
os mercados mobiliários, rendas, hipote
cas, empréstimos a longo prazo, balan
ços e impostos, o mecanismo adotado pa
ra coexistir com a inflação foi a corre
ção monetária. Os serviços públicos co
meçaram a arrecadar receitas com b.ase 
no custo histórico do investimento, com 
valores corrigidos pela correção monetá
ria, quer dizer, com valores ajustados 
segundo a inflação. A correção monetá
ria r€novou o intresse pela compra de 
títulos públicos e privados, os quais, 
além dos juros, têm seu valor nominal 
ajustado de acordo com o aumento geral 
dos preços. Igualmente um interesse 
crescente manifestou-se pela aquisição 
de imóveis destinados à locação e aos 
créditos hipotecários, por meio do Siste
ma Financeiro de Habi·tação, que se ex
pandiu além da mais otimista expecta
tiva. 

As firmas calculam agora as deprecia
ções com base nos ativos reavaliados e 
separam os benefícios reias dos que re
fletem simplesmente a inflação. O im
posto de renda é calculado sobre os ga-

nhos reais e l'lão sobre os lucro ilusó
rios. 

O sistema de minidesvalorizações ins
tituído ·em agosto de 1968, consiste num 
ajustamento do valor externo do cruzei
ro, em suaves etapas e a intervalos que 
variam de 10 dias a dois meses. Esse sis
tema tem se mostrado muito prático na 
neutralização do impacto psicológico das 
desvalorizações (que não são mais res
ponsáveis por traumas nacionais), esta
bilizam a renda real dos exportadores, 
evitam a especulação e desencorajam os 
movimentos de capitais flutuantes. 

Esse sistema é, na realidade, uma há
bil adaptação do princípio da correção 
monetária ao sistema de câmbio, mas 
com uma importante dif.erença, que con
siste no fato de que as datas e montan
tes dos reajustamentos não pod~m ser 
conhecidos a priori. O único fato conhe
cido é que as desvalorizações devem ser 
suficientemente ligeiras par.a desencora- · 
j ar as especulações sobre o câmbio. De 
uma maneira geral, a desvalorização do 
cruzeiro é aproximadamente igual à di
ferença entre as taxas de inflação no 
Brasil e no exterior. 

Impostos 
o sistema tributário brasileiro foi a

daptado aos mencionados princípios de 
correção monetária: todos os impostos 
indiretos incidem numa base ad valorem. 
o imposto de renda, por sua vez, foi 
adaptado à inflação de duas maneiras: 

A) cada classe do imposto de renda 
das pessoas físicas é anualmente ajusta

. da de acordo com .a taxa de inflação; 
B) os balanços são preparados levan

do-se em conta a evolução do índice de 
\inflação. 

A fim de evitar a tributação de lucros 
fictícios decorrentes da inflação, a lei 
brasileira permite a correção monetária 
do fixo, bem como a dedução de uma re
serva para manutenção de capital de 
giro. 

O imposto de renda é o único impos
to que incide sobre o capital estrangeiro. 

Os contribuintes do imposto de renda 
podem ser divididos em três categorias: 

Na primeira, estão incluídas todas as 
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, 
na segunda, todas as pessoas físicas re
sidentes ou domiciladas no Brasil. E, em 
terceiro lugar, todas as pessoas residen
tes ou domiciliadas no exterior que não 
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tenham um estabelecimento permanente 
no Brasil e que recebam rendimentos ou 
obtenham ganhos no Brasil. 

De acordo com a lei do imposto de ren
da, as em.presas de qualquer espécie e 
as empresas individuais são consideradas 
pessoas jurídicas. 

São também contribuintes do imposto 
de renda, na mesma condição das socie
dades domicili:ada.s no País, os estabele
cjmentos permanentes (filiais) situados 
no Brasil de sociedades domiciliares no 
exterior. O domicílio dessas sociedades 
do Brasil é o local onde estiverem situa
dos os respectivos estabelecimentos per
manentes. 

·Aplicação 

O lucro das empresas está sujeito a um 
imposto de 30%. 

A pessoa jurídica pode ainda aplicar 
P.a~cela de até 25% ~o imposto de aqui
srçao de quotas de tres fundos especiais: 
Fundo de Investimentos do Nordeste 
(Finor); Fundo de Investimento da Ama
zônia (Finam) e Fundo de Investimentos 
Setoriais (Fiset). 

Os recursos aplicados nestes fundos se
rão investidos em projetes situados na 
Região da Amazônia, do Nordeste nos 
setores da pesca, turismo e reflo~esta
mento, ap-rovados por agências de desen
volvimento regional e setorial. 

Na segunda categoria de contribuintes 
estão as pessoas físicas residentes no 
Brasil, qualquer que seja a sua naciona
lidade, que devem apresentar anualmen
te uma declaração de rendimentos aufe
ridos no Brasil e no exterior e dupla 
renda liquida está sujeita a um imposto 
progressivo que varia de 3% a 50%. 

Na terceira categoria de contribuintes 
estão incluídas as pessoas físicas ou jun
cas não residentes. no Brasil, que estão 
sujeitas a imposto de 25% incidente so
bre os rendimentos recebidos de fonte 
brasileira. 

Bitributação 

A partir de 1968, o Brasil iniciou a ne
gociação de acordos para eliminar a du
pla tributação da renda. Não tendo sido 
possível, até os dias de hoje, aos orga
nismos internacionais, estabelecer prin
cípios de limitação de competência tribu
tária que sejam aceitos por todos os paí
ses, os acordos bilaterais constituem o 
único instrumento válido para a fixação 
dessa competência. 

Os acordos de dupla tributação assina
dos pelo Brasil têm visado principalmen
te os seguintes objetivos: 

1 - Incrementar o fluxo de investi
mentos estrangeiros para o Brasil e re
duzir o custo do dinheiro e da tecnolo
gia importados, necessários ao processo 
de desenvolvimento brasileiro. 

2 - Permitir ao Governo Brasileiro 
criar incentivos fiscais para o capital es
trangeiro no Brasil, impedindo que es
ses incentivos sejam anulados pela le
gislação tributária do país de domicílio 
do investidor. 

3 - Criar um clima de segurança pa
ra o investidor estrangeiro, isentando de 
imposto ou estabelecendo níveis máxi
mos de tributação que, durante certo pe
ríodo, devem incindir sobre os r·endimen
tos do seu capital investido no Brasil. 

O Brasil já assinou acordos para evi
tar a dupla tributação com o Japão, Sué
cia (revisão feita em 1975), Noruega, 
França, Bélgica, Portugal, Dinamarca 
Finlândia e Espanha. O acordo com á 
Áustria foi assinado dia 24 do mês cor
rente em Viena e o acordo com a Repú
blica Federal da Alemanha deverá ser as
sinado no mês de junho. As negociações 
co::Jm a Inglaterra, Canadá, Holanda, Suí
ça e Luxemburgo já se encontram em 
estágio avançado. As negociações com os 
Estados Unidos da América devem ser 
iniciadas ainda no corrente ano. 

Investimentos 

A politica de atração de investimentos 
estrangeiros para o Brasil tem produzi
do bons resultados. Os investimentos au
mentam consideravelmente e aqueles que 
os fizeram vêm obtendo resultados tão 
favoráveis que têm reinvestido seus lu
cros. De fato, as remessas médias de lu
cros nunca excederam 6% do investi
mento mais reinvestimento. 

No período de 1971 a 1974 o total de 
investimentos a reinvestimentos estran
geiros no Brasil cresceu 107%, passando 
de 2,9 bilhões de dólares até 1971 para 
mais de 6 bilhões de dólares, até 1974. 

Além de atrair os investimentos dire
tos, o Brasil, como País em desenvolvi
mento, tem tomado substanciais emprés
timos no exterior. Parte dos emprésti
mos externos tem sido utilizada para 
complementar as poupanças internas e 
parte para a formação das reservas in
ternacionais. O aumento da divida ex
terna tem sido mantido sob estritos li-
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mites financeiros em razão do excepcio
nal esforço do País para aumentar suas 
exportações. De fato, de 1968 a 1974, as 
e:xJportações brasileiras aumentaram de 
1,9 para 8,0 bilhões de dólares. Esse au
mento permitiu ao País expandir sua dí
vida externa sem aumentar a relação 
serviço da dívida/taxa de exportação co
mo bola de neve, que agora é muito mais 
favorável do que alguns anos atrás. 

Em dezembro de 1974 a dívida bruta 
do Brasil atingiu a 16,7 bilhões de dóla
res. Deduzindo desse total a importância 
de 5,2 bilhões de dólares de reservas ex
temas, a dívida liquida do País perma
neceu em 11,5 bilhões de dólares, o que 
corresponde a 1,44 vezes as exportações 
de 1974, o que pode ser considerado um 
coeficiente de solvência global satisfató
rio. Além disto, o esquema de pagamen
to da nossa dívida corrente tem sido cui
dadosamente distribuído no tempo e em 
nenhum ano representam mais do que 
12% da dívida total. 

Abertura das Bolsas 

Em maio de 1975 dois importantes atos 
foram promulgados no Brasil com o obj e
tivo de atrair investimentos estrangeiros 
para o País. A Resolução n.0 323 do Ban
co Central do Brasil que disciplinou a 
constituição e funcionamento das socie
dades de investimentos que se destina
rem à captação de recursos externos pa
ra aplicação no mercado de capitais e o 
Decreto-Lei n.0 1.041, que disciplinou o 
tratamento fiscal dos rendimentos pagos 
por essas sociedades a pessoas físicas ou 
jurídicas domiciliadas no exterior que 
participem do seu capital. 

As sociedades de investimento, orga
nizadas para a captação de recursos ex
temos, devem se constituir sob forma 
de sociedade anônima de capital autori
oz:ado, com um capital mínimo integrali
zado de duzentos mil cruzeiros (vinte e 
cinco mil dólares) e com capital máxi
mo de cinqüenta milhões de cruzeiros 
(seis milhões e duzentos mil dólares, 
aproximadamente). O capital deve ser 
representado, na totalidade, por ações 
ordinárias nominativas, não endossáveis. 

A constituição dessas sociedades de in
vestimentos depende de autorização do 
Banco Central do Brasil, que pode ser 
concedida a banco de investimento ou 
sociedade corretora que tenha compro
vada experiência na administração de 
fundo de investimento. No caso das so
ciedades corretoras devem elas possuir 

um património liquido não inferior a cin
co milhões de cruzeiros (620 mil dólares). 

A captação de recursos no exterior pa
ra a subscrição· ou aquisição de ações das 
sociedades de investimento deve ser fei
ta por intermédio de agentes de subscri
ção, credenciados no exterior pela ins
tituição financeira administradora da 
carteira. Os agentes de subscrição de
vem ser instituições habilitadas a ope
rar nos mercados financeiro ou de capi
tais, no país onde estejam domiciliados. 

O capital investido por pessoa domi
ciliada no exterior deverá permanecer no 
País por um período minimo de três anos, 
podendo retomar decorrido este prazo, 
em proporção que não exceda, por se
mestre, 20% do capital .estrangeiro ini
cial, )registrado no Banco Central oo 
Brasil. As ações serão adquiridas pela 
própria sociedade de investimentos. 

Os lucros das sociedades de investi
mento não estão sujeitos a Imposto de 
Renda de pessoas jurídicas, podendo 
permanecer sem qualquer limitação em 
conta de reserva incorporados ao capital. 

Os dividendos distribuídos a residentes 
no exterior, bem como os ganhos de ca
pital, obtidos na alienação das ações, são 
tributados com um imposto cujas aliquo
tas variam entre 15% e 8%, de acordo 
com o prazo de permanência no Brasil do 
investimento que gerou o dividendo ou 
que deu lugar ao ganho. 

Para efeito desse imposto, constitui ga
nho de capital o produto da alienação 
das ações remanescentes das sociedades, 
após haver sido retomado o investimen
to inicial. 

O imposto suplementar de renda não 
incide sobre os dividendos e ganhos de 
capital remetidos após completados oito 
anos de permanência no Brasil, contados 
da data do registro do investimento 
inicial. 

Esperamos que os investimentos es
trangeiros continuem a ingressar em 
proporções crescentes no Pais e estamos 
certos de que este seminário fornecerá as 
informações básicas sobre as vantagens 
de se investir no Brasil. Estamos prepa
rados para enfrentar os desafios inter
nacionais existentes, com a ajuda de 
nossos recursos naturais, de um dinâmi
co setor privado a uma pragmática 
"abordagem" de nossa politica econômi
ca. Crescer a taxas máXimas possiveis e 
distribuir os beneficias do crescimento 
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para o povo são os principais objetivos 
de nossa política econômica." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) 

Item 4 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 218, de 1975, dos Srs. 
Senadores Lourival Baptista e Ruy 
Santos, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado, do discurso de 
agradecimento proferido pelo Gene
ral Sílvio Frota, por ocasião da ho
menagem que lhe foi prestada pelo 
transcurso do primeiro aniversário 
de sua administração à frente do 
Ministério do Exército. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

Discurso de agradecimento proferido pelo 
General Silvio Frota, quando da home
nagem a S. Ex.0 pelos Oficiais-Generais, 
na oportunidade da passagem do Pri
meiro Aniversário de sua Administração 
à frente do Ministério do Exército, que 
se publica nos termos do Re·querimento 
n.0 218/75, de autoria dos Senadores 
lourival Baptista e Ruy Sa.ntos. 

"Em determinados eventos é necessá
rio, além das comemorações festivas, es
tender algumas considerações ao exame 
mais profundo do seu verdadeiro signifi
cado. 

Nesta oportunidade, honrado pela lem
brança dos companheiros de farda, ao 
comemorarmos o primeiro aniversário de 
minha administração na Pasta do Exér
cito, desejo, a par dos agradecimentos 
que se impõem, fazer um levantamento 
dos pontos que me parecem importan
tes e merecedores de destaque. 

Tendo estabelecido diretrizes de atua
ção bem definidas, no discurso de posse 
na Chefia do Estado-Maior do Exército, 
não me foi difícil iniciar o trabalho à 
frente do Ministério, apesar da maneira 
trágica e repentina com que fui chama
do a cumprir mais uma missão - a mais 
honrosa e complexa - ao longo dos 48 
anos de serviços dedicados ao serviço da 
Pátria. 

De início, pus em vigor um esquema 
de trabalho que julgo o mais adequado 
à solução dos problemas do Exército e o 
mais_ coerente com a nossa própria for
maçao de soldados. 

Reduzindo ao mínimo necessário o 
efetivo do gabinete do Ministro pela sua 
própria condição de órgão de assessora
menta direto, fiz do Estado-Maior do 
Exército o verdadeiro Estado-Maior do 
Ministro e atribuí aos departamentos, em 
suas respectivas áreas setoriais, uma 
maior responsabilidade no funcionamen
to harmônico da administração, coorde
nados entre si e pelo Estado-Maior do 
Exército. 

Hoje, decorrido o primeiro ano de fun
cionamento da estrutura administrativa 
do Exército nestes moldes, e já vencidas 
as dificuldades iniciais conseqüentes da 
mudança, rejubilo-me pela sua adoção, 
em face dos resultados altamente positi
vos alcançados e do perfeito relaciona
mento e sintonia de propósitos entre a 
cúpula, os órgãos normativos e de exe
cução e as bases da organização mili
tar - sua própria razão de ser -, as 
unidades. 

Graças a um trabalho sistemático e 
objetivo do Estado-Maior do Exército e 
dos departamentos e mercê dos esfor
ços e dedicação dos Comandantes de tro
pa, em todos os escalões, o Exército mar
cha firme, coeso, disciplinado e forte 
para a conquista dos seus mais legítimos 
objetivos, ao mesmo tempo que cumpre, 
com eficiência e sem alardes, o seu im
portante papel no quadro da segurança 
nacional. 

Caracterizados os principais problemas 
a serem resolvidos e atribuídas as tarefas 
aos escalões superiores, a compreensão 
de sua importância transformou-se em 
sólida motivação e os resultados práticos 
foram surgindo naturalmente. 

São exemplos marcantes deste esfor
ço conjunto a reestruturação dos efeti
vos do Exército, a reorganização das uni
dades em face dos novos efetivos, o le
vantamento das necessidades de material 
e aquisição parcial de artigos mais recla
mados, a distribuição de recursos para 
suprir deficiências no funcionamento 
normal da cadeia de suprimentos, a li
beração de recursos extraordinários para 
atender às urgentes e angustiantes difi
culdades de várias unidades, o remane
jamento de verbas que permitiu uma su
bstancial aplicação em compra de mate-
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rial bélico, o processo para conseguir o 
dinheiro que o Exército precisa para o 
seu aparelhamento, reparação de insta
lações e construção de outros quartéis, 
através da alienação de imóveis urbanos 
inservíveis, a revisão dos nossos princi
pais regulamentos, a modificação de 
prioridades para as construções, visando 
a beneficiar as guarnições mais distan
tes e mais carentes, suspendendo novas 
obras em Brasília, a reestruturação do 
ensino militar, a criação da IMBEL, dan
do outro dimensionamento ao superado 
sistema de fabricação e recuperação, e a 
dinamização imprimida ao trato dos as
suntos relacionados com o pessoal. 

Estes, Srs., são fatos concretos, traba
lhos já realizados, surtindo efeitos. 

Em andamento, podemos citar, entre 
os mais importantes, o Fundo de Assis
tência Médica e Social do Exército, apre
sentado à consideração do Ex.1m.o Sr. Pre
sidente da República, o Projeto Região 
Militar, o quadro complementar de Ofi
ciais e a nova lei do ensino militar, em 
fase final de elaboração do Estado
Maior do Exército, e uma série de medi
das e providências que, no seu conjunto, 
darão configuração ao plano de carreira. 

Para todos nós, sobreleva-se ao que foi 
feito a maneira como tudo foi consegui
do: planejadamente, debatendo-se no 
Alto Comando do Exército, buscando 
fórmulas simples e adotando soluções 
realistas. 

Assim, agradecendo aos Srs. esta ho
menagem, que muito me sensibiliza, de
sejo expressar o mais elevado reconhe
cimento pela colaboração irre.strita rece
bida ne~ses 12 mees de atuação à frente 
do Exército. 

O Chefe, para conduzir com êxito uma 
comunidade, necessita de dois requisitos 
básicos: primeiro, estar identificado com 
os objetivos do grupo e, segundo, contar 
com a confiança dos seus subordina-

,dos. 
Creio que o que tem sido feito está em 

perfeita consonância com as aspirações 
gerais do nosso pessoal, ou seja, a rea
lidade de um Exército forte, operacional, 
disciplinado e voltado para a sua des
tinação constitucional. 

Para merecer a indispensável confian
ça, tenho lutado, sem esmorecimento, 
para a conquista daqueles objetivos e 
reafirmado, em todas as circunstâncias, 
inquebrantável fé nos destinos da nossa 
instituição. 

Voltados para as nossas atividades, 
f.azendo sempre o melhor, orientando 
nossas ações pelos postulados irrevogá
veis da Revolução democrática de 1964, 
estaremos contribuindo para o dimen
sionamento cada vez maior do nosso 
Exército, cons,cientes de nossas respon
sabilidades para com o Brasil." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Esgotada a matéria da Ordem do 
Dia. 

Ainda há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senadoi 
Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é natural que, 
em uma assembléia onde se represen
tem dois Partidos, as divergências sejam 
mais coerentes do que as concordâncias, 
especialmente, em relação a determina
dos temas de natureza politica. 

Hoje, venho à Tribuna para registrar 
uma coincidência de pontos de vista e 
não uma divergência. É que o nobt"e Se
nador José Sarney, externando idéias 
numa reunião que manteve com jorna
l~tas de São Paulo, fez variadas obser
vações referentes à atualidade política e 
institucional do nosso Pais. Foram mui
tos os juízos que S. Ex.a exarou em re
lação ao problema partidário que é, com 
efeito, um problema ou uma questão da 
maior importância visto que não se pode 
conceber o funcionamento de instituições 
representativas, dispensadas essas enti
dades conhecidas como partidos políti
cos. 

A respeito, Sr. Presidente, poderia ha
ver larga discussão, uma vez que um dos 
graves erros cometidos diz respeito, exa
tamente, ao tratamento dado aos parti
dos no Brasil. Dos partidos é muito co
mum exigir-se mais do que eles podem 
dar, mas as condições para o seu funcio
namento e desenvolvimento nem sempre 
são as mais favoráveis. 

Ultimamente, por exemplo, concebeu
se a idéia - que não hesito em chamar 
de irracional - de que os partidos de
vem ser grandes; quer dizer, devem nas
cer grandes. Então, os partidos, no Bra
sil, já devem nascer grandes, como se 
um ser vivo pudesse nascer adulto. Os 
partidos, em toda parte, desde que par
tidos propriamente ditos, organismos vi
vos, normalmente nascem débeis. Com o 
tempo, se enricam, aumentam, tornam
se poderosos e, muitas vezes, como seres 
vivos, de um modo geral, entram em de-
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clínio e terminam por fenecer. Aqui en
tre nós, entretanto, se concebeu esta tese 
segundo a qual os partidos devem ser 
grandes, nascer grandes. Dois, e não 
mais de dois. 

era seu para os povos. Naqueles tempos 
remotos se entende que um monarca 
outorgasse uma Carta. Mas, nesta altura 
do século, uma nação como o Brasil re
ceber como doação, receber como outor
ga, seja de quem for, uma Carta Cons
titucional, é ma:is do que uma heresia, é 
mais do que. um abuso, porque ninguém 
tem poderes para outorgar a uma nação 
uma Carla Constitucional. 

Estamos ainda a sofrer as conseqüên
cias deste artificialismo que, para resol
ver questões emergentes, situações con
c;retas, se. tornou dominante entre nós. 
Mas, a esse propósito, Sr. Presidente 
longa seria a explanação, visto que Ó 
problema pode ser examinado sob os 
mais variados aspectos, e ensej.a sempre 
apreciações que devem ser fundadas na 
História e na e:x;periêneia nacional. 

Na entrevista do eminente Senador 
maranhense há uma p.assagem, que esta 
não me furto de registrar, para aplau
dir. Recorro à versão publicada no Jor
nal da Tarde, de São Paulo- não ape
nas nesse jornal; os jornais publica;ram 
mas creio que nesse jornal há um noti~ 
ciário mais amplo. A certa altura, diz o 
eminente Senador pelo Maranhão: 

"Nenhuma democracia duradoura 
sem Partidos, tem condições de exer~ 
cer o poder político. Assim, a dis
tensão em que se empenha o Gover
no não é uma dádiva e sim uma 
necessidade. Por :isso, ela é irreversí
vel. Não se deve considerar uma 
eventual vitória eleitoral do MDB 
como uma ameaça, e o terrorismo 
institucional como um fantasma." 

E depois: 
"Não posso dizer se a reforma da 
Constituição seria uma condição ou 
uma conseqüência. O que afirmo é 
que um País como o Brasil não pode 
continuar a ser regido por uma 
Constituição outorgada por uma 
Junta Militar." 

Eis um juízo exato, correto e impor
tante. Eu diria apenas, Sr. Presidente 
que existe uma palav:ra dem.ais; é á 
última. Porque militar ou civil, pouco 
importa. Uma Nação como o Brasil, co
mo nenhuma nação civilizada, não pode 
ser regida por uma Conustituição -vai 
a palavr.a usada com evidente proprie
dade - outorgada, seja por uma junta 
ou por quem quer que seja. 

Cartas outorgavam os re:is absolutos, 
exatamente porque eram absolutos. No 
tempo em que o Poder Estatal se con
centrava na pessoa do Soberano, que era 
o titular de todos os poderes do Estado, 
compreende-se que o soberano outorgas
se, fizesse doação, transferisse algo que 

Todo o Brasil sabe que a Carta exis
tente foi outorgada por três Ministros, 
que ocuparam ilegalmente a Presidência 
da República. Tendo adoecido o então 
Presidente, pela lei deveria ocupar a 
Presidência o Vice-Presidente da Repú
blica, que foi sumariamente afastado. 
N.a ausência e no impedimento do Vice
Presidente da República, deveria exercer 
a p,residência o Presidente da Câmara 
dos Deputados. Não foi, sequer, levada 
em consideração a hipótese legal. No 
impedimento ou na ausência do segundo 
substituto legal do Presidente, deveria 
ocupar ;a Presidência o Presidente do 
Senado Federal. Também não ocorreu a 
ninguém chamar o Presidente do Se
nado Federal para exercer a Presidência. 
No impedimento do Presidente, e na su
posição inexata de que não pudessem 
exercê-la o Vice-Presidente da República 
e o Presidente da Câmara, em derradei
ro lugar, o Presidente do Supremo Tri
bunal Federal era a autoridade nomea
da para ocupar .a Presidência. Pois bem. 
Três Ministros, por conta própria, o ex: 
propria auctoritate se investiram na Pre
sidência, afastando as autoridades indi
cadas pela Lei Suprema para exercer a 
Presidência da República· no impedi
mento do Presidente, impedimento que, 
como é sabido, efetivamente, existiu, em 
virtude de moléstia grave de que foi 
acometido o então tf.tular do Poder Exe-
cutivo. · 

A agravar essa situação, ainda existe 
esta circunstância: Três Ministros, que, 
ex: propria auctoritate, investindo-se da 
Presidência ou na Presidência da Repú
blica, apossaram-se desta como se fos- . 
sem titulares de poderes que só à Nação 
pertencem, outorgaram à Nação a Carta 
de 1969, que foi denominada de a Emen
da n.0 1, como poderia ter recebido qual
quer outra denominação. 

De modo, Sr. Presidente, que quando 
vejo este fato, que é de uma nitidez, de 
uma evidência incontestável, quando ve
jo este fato lembrado pelo eminente Se
nador José Sarney, eu me alegro, porque 
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vejo que progressos estão ocorrendo na 
difícil e trabalhosa seara política e que 
começa a amadurecer, ou progride, a 
idéia que já há tempos começou a sazo
nar, de que é preciso dotar este País da
quilo que é condição primeira, para que 
haja um mínimo de segurança num País, 
tanto de parte dos que governam como 
de parte dos que são governados: uma 
lei que sujeite e obrigue a todos, gover
nados e governantes. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com o 
prazer de sempre. 

O Sr. Leite Chaves - Senador Bros
sard, eu li a entrevista do Senador Sar
ney, e sobre ela refleti. Não me causou 
admiração maior, porque S. Ex.a é um 
homem de vocação pública e que já par
ticipou de processos eleitorais amplos. 
E S. Ex.a, com isto, se redime de qual
quer outra posição que tenha assumido 
contra a Lei Maior. V. Ex.a é testemunha 
- e ele próprio, que é da Comissão de 
Constituição e Justiça, inclusive o ilus
tre Senador José Lindoso - das angús
tias que temos sofrido naquele órgão da 
Casa. Na Comissão de Constituição e 
Justiça, onde se resolvem quase que 50 
ou 60% dos assuntos desta Casa, estão 
levando-nos a uma situação de cons
trangimento. Qualquer projeto esbarra 
numa inconstitucionalidade. O poder 
criador, que foi objeto de uma solicita
ção nossa, está embotado, está manieta- · 
do. Nada se pode produzir, porque não 
há lei mais séria, que não tenha refle
xos no campo financeiro; e tudo que se 
passa nesse setor é objeto de impediên
cias, de impedimento. Então, a Consti
tuição está freando o País não só no 
que diz respeito à possibilidade de aper
feiçoamento politico mas também, quan
to ao aspecto administrativo. Estamos 
diante de um Governo, de um Ministe
riado de pequeno porte. Nós poderíamos 
aqui dar nossas sugestões através de pro
jetas, mas esses projetas não podem sair, 
justamente por esse motivo: essa Cons
tituição que, atualmente, inclusive, está 
sendo objeto de uma crítica séria e jus
ta, por parte de um Senador da ARENA. 
O poder elevadíssimo nesta Casa, as ex
periências aqui somadas de homens que, 
na maioria das vezes, vieram do Executi
vo, toda essa experiência está sendo frus
trada. Congratulo-me, assim, com V. 
Ex.a, por reconhecer a validade e a opor
tunidade daquele pronunciamento. Con
gratulo-me, também, com o ilustre Se-

nador José Sarney, pela dimensão admi
rável que assumiu, embora reconhecen
do, como homem do Partido da Oposi
ção, que S. Ex.a, com aquela entrevista, 
está levando muita gente para o seu 
Partido, para o Partido do Governo. Mui
to obrigado. 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex:.a 
um aparte, nobr.e Senador Paulo Bros~ 
sard? 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex.a 
tem o direito na.tural de apartear. 

O Sr. Jcsé Sarney- Não desejo inter
romper V. Ex.a, porque terei a oportuni
dade de, após o seu discurso, ocupar a 
Tribuna desta Casa. Mas não posso dei
xar de dizer ao Senador Leite Chaves 
que não tenho nada de que me redimir. 
Ao contrário, terei oportunidade de afir
mar a S. Ex.a que o sentido da entrevis
ta que dei, no Clube dos Repórteres Po
líticos de São Paulo, obedece a uma li
nha estrutural de coerência, que nunca 
me faltou na análise da situação brasi
leira. 

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, já o Senado antegoza o pronun
ciamento que há de fazer o eminente Se
nador José Sarney, seguramente desen
volvendo para o Senado as considera
ções que, em São Paulo, fez ao Clube dos 
Repórteres Políticos. É sempre um pra
zer ouvir S. Ex.a e, especialmente em as
suntos dessa natureza, ouvi-lo de viva 
voz. 

Eu me felicito, porque, se esta não era 
a sua intenção, o fato dos meus aplau
sos à sua entrevista em São Paulo, já 
provocou o anunciado pronunciamento 
a ser feito, nesta Casa. Já dou por bem 
.sucedida minha rápida incursão pela tri
buna. E vou, até, apressar-me a termi
r.ar meu discurso para ter o prazer de 
ouvir o nobre Senador José Sarney. An
tes de fazê-lo, entretanto, ouvirei o apar
te do nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire - Senador Paulo 
Brossard, parece-me das mais proceden
tes as considerações que V. Ex.a acaba de 
fazer, inclusive no rápido relato histó, 
rico da elaboração e outorga da chama
da Emenda Constitucional n.o 1, que, 
como muito bem advertiu V. Ex.a, levou 
esse nome, como poderia ter tido qual
quer outra cognominação, porque, rigo
rosamente falando, emenda não é. Re
forma de Constituição- e V. Ex.n é mes-
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tre neste assunto, como professor de Di
reito Constitucional - obedece a uma 
série de limitações: limitações quanto ao 
tempo de sua feitura ·e restrições, tam
bém quanto ao próprio conteúdo. Ora, 
nenhuma dessas limitações se sobrepu
nham aos editores daquele estatuto. co
mo muito bem V. Ex.a afirmou: Minis
tros de Estados sobrepondo-se à ordem 
natural na sucessão da Presidência da 
República colocaram-se, porta:nto, aci
ma dessas limitações de conteúdo, de 
te,mpo e de forma. Fechado o Congresso 
Nacional, eles, de fato, ·outorgaram a no
va Carta. Emenda pressupõe uma série 
d:e formalidades para a sua elabora
ção ... 

O SR. PAULO BROSSARD -E, em pri
meiro lugar, poder para fazê-lo. 

O Sr. Marcos Freire - Exato, titular 
legítimo, coisa que, na verdade, uma 
Junta Militar, que se configurava como 
simples poder de fato, não o era. Mas, 
dentro dessa ordem de considerações que 
V. Ex.a fez, robusteci.das pela interven
ção do ilustre Senador José Sarney, que 
forneceu, assim, a matéria-prima que 
está sendo tratada neste instante, é ne
cessário, realmente, que haja uma cer
ta linha de coerência no nosso compor
tamento como homens públicos. Por isso 
mesmo aventurei-me a apartear V. Ex.a 
porque, por coincidência, faz, hoje, exa
tamente uma semana que aqui estava eu 
estranhando e reclamando coerência por 
parte da Liderança da ARENA, quando 
o seu Líder na Câmara dos Deputados 
levantava uma tese que se contrapunha, 
que contradizia, que desfazia todos os 
propósitos que vinham sendo anterior
mente proclamados pelo próprio Gover
no, de que ele é Líder. Ora, oito dias de
corridos, acho que estou na obrigação 
de, aproveitando o assunto correlato que 
é tratado por V. Ex.a, registrar também 
no âmago do seu discurso, uma nova po
sição daquele mesmo Líder da ARENA na 
outra Casa Legislativa. Surpreendente
mente, há uma nova guinada de 180 
graus, em que S. Ex.a, o Deputado José 
Bonifácio, vem exatamente dizer aquilo 
oue ele negou na semana passada. Como 
estamos lembrados, S. Ex.a negava até 
que o Senhor Presidente da República 
tivesse pronunciado, alguma vez, a pa
lavra distensão. E nós tivemos oportuni
dade de trazer a publicação oficial que 
transcrevia o discurso do Chefe da Na
ção, em que, textualmente, se referia ao 
''processo de distensão lento e gradual...". 
Por sinal, o eminente Senador José Sar-

ney na entrevista que V. Ex.a comenta 
nesta tarde, refere-se também ao pros
seguimento do processo de distensão, pa
ra alegria de todos nós. Para concluir, 
gostaria que ficassem registradas nos 
Anais desta Casa as novas afirmativas 
do Sr. Líder da ARENA na Câmara dos 
Deputados, conforme publicado ontem 
no Jornal de Brasília, em que está dito 
com todas as letras: 

"O Deputado José Bonifácio mani
festou ontem a sua convicção de que 
o Presidente Geisel conseguirá, até 
o final de seu mandato, cumprir a 
meta revolucionária de redemocrati
zação do País, incluindo-se nessa 
perspectiva a revogação do AI-5 do 
texto constitucional." 

E mais adiante: 
"É o que vocês chamam de distensão, 
e o que vocês chamam de distensão 
é uma realidade, os jornais não es
tão dizendo tudo que querem?" 

Portanto, Excelência, acredito que nes
ta Casa, onde há alguns dia~ passados 
tanto se debateu que S. Ex.a nao expres
sava apenas uma op}nião p~ssoal q~~~
do negava a dist~nsao e ate a p~sslblli
dade da revogaçao do AI-5; hoJe, vem 
colocar-se em posição diametralmente 
oposta, para regozijo nosso, rei?i!a-se. O 
que nós queremos, o que a Opos1çao quer, 
o que o MDB tem def·endido aqui, é exa
tamente a necessidade de se efetivar es: 
sa redemocratização, inclusive que ela so 
se completará, evidentemente, com a r~
vogação dos instrumentos de exceçao 
stualmente vigentes. Portanto, quando 
assistimos ilustres integrantes da Banca
da Governista proclamar iguais propósi
tos então nos rejubilamos porque já es
tamos sentindo que a idéia começa a 
prosperar e o Presidente da República, 
nos seus propósitos, terá não apenas o 
nosso apoio da Oposição, mas, pelo que 
vemos o próprio apoio do Partido do Go
verno 'que, segundo os noticiários da Im
prensa estaria como que faltando e ra
reando: É com grande satisfação que, 
trazendo este registro nesta tarde, inco~
porando-o ao discurso de V. Ex.a., acredl
to que o Senado todo fica muito alegre 
com essas posições que, sem dúvida algu
ma, dizem respeito a um objetivo comum. 
Muito obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Ouvi com 
prazer, Sr. Presidente, como não pode
ria deixar de ser, o aparte do nobre Se
nador por Pernambuco. 
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Realmente, o fato é importante, por
que começam a manifestar-se, de forma 
nítida, opiniões representativas da Na
ção brasileira, às quais se soma, com 
muita clareza, a opinião do eminente Se
nador José Sarney. Volto a dizer que me 
felicito .por isso. Não quero dizer que S. 
Ex.a, ao fazer esse pronunciamento, se 
tenha redimido deste ou daquele juízo, 
deste ou daquele ato, nem mesmo esta
ria, como não estou, nem nunca estive 
interessado em examinar a questão sob 
este aspecto. · 

Eu me alegro me congratulo, como 
brasileiro com o' fato· de verificar que, a 
tese da ~ecessária e inadiável normali
zação constitucional deste País deixa de 
ser um privilégio da Oposição. E mais 
me alegra, quando vejo idéias desse por
te serem externadas por um Represen
tante da altura intelectual e do prestígio 
do eminente Senador pelo Maranhão. 

Ouço o aparte do nobre Senador pelo 
Rio de Janeiro. 

O Sr. Roberto Saturnino - Senador 
Paulo Brossard, o episódio das declara
ções aparentemente contraditórias do 
Líder do Governo, na Câmara, lembrado 
pelo Senador Marcos Freire, terá sido 
mais um dos casos de posição pessoal. 
Como se tem dito, este Governo é extre
mamente liberal e .permite aos seus Mi
nistros e aos seus líder.es no Congresso 
externa.rem posições pessoais, que nem 
sempre coincidem com as do Governo co
mo um todo, desde que, passados alguns 
dias, façam as necessárias retificações, 
recolocando as coisas nos devidos ter
mos. Ao que parece, foi o que sucedeu 
com o nobre Deputado Líder José Bo
nifácio, que tendo feito aquelas declara
ções há uma semana, agora vem retifi
cá-las e recolocar as coisas nos seus de
vidos termos, para regozijo nosso, dan
do mais uma demonstração das inten
ções reais do Governo de restaurar as 
instituicões democráticas neste País. Era, 
apenas: um registro. Ouço, com prazer e 
com muita atenção o pronunciamento 
oportuníssimo de V. Ex.a nesta tarde. 

O SR. PAULO BROSSARD- Oportu
no foi o aparte do eminente Senador -
pa.rticularmen te oportuno. 

Mas, Sr. Presidente, este debate tran
qüilo e amigável que se está travando 
nesta Casa mostra algo que me parece 
muito importante. É que, em torno de 
determinadas questões, é po~sivel haver 

uma unidade de pontos de vista nesta 
Casa. 

Em relação a este, por exemplo, da 
normalização institucional do Pais, des
de o primeiro instante foi dito, aqui, 
pela Oposição que ela estava pronta a 
que lhe indicassem a tarefa que lhe es
taria reservada fazer, porque o nosso 
Partido a desempenharia de bom grado, 
sem reservas e sem reticências. 

É chegada a hora de o Brasil deixar de 
ser um .País que não tem Constituição, 
porque isto que âí está não é Constitui
ção ... 

O Sr. Marcos Freire - Mui to bem! 
O SR. PAULO BROSSARD- O nobre 

Senador Leite Chaves lembrou as agru
ras e os infortúnios da Comissão de 
Constituição e Justiça. Ora, é doloroso 
ter de dar parecer contrário a um pro
jeto como, por exemplo, a proposição de 
autoria do nobre Senador José Sarney 
- vou apenas dar um ou dois exemplos 
de projetas seus -, que dispõe sobre a 
Legislação do Imposto de Renda, e au
teoriza a fazer deduções daquelas des
pesas feitas com obras de arte e ter que 
se manifestar pela sua inconstituciona
lidade, quando não há Constituição no 
País! Ou, a propósito de um projeto que 
diga respeito ao chamamento de cien
tistas, também de iniciativa de S. Ex.a 
É simplesmente doloroso ter de fulminar 
projetas com mérito evidente, como estes 
que acabo de mencionar - em homena
gem a S. Ex.a escolhi exa.tamente proje
tas seus - é doloroso, é penoso para 
quem tem de opinar, sabendo que o está 
fazendo em função de um ato que é, de 
nascença, ilegítimo e não constitui nem 
pode constituir o metro, a.· medida da 
regularidade jurídica da Nação. 

Já disse, todo mundo sabe, não há 
quem ignore, que esta Carta, que anda 
por ai impressa, vai até o art. 182, que 
desmente tudo quanto foi impresso antes 
do art. 182. Mas, além disto, mesmo se 
fosse suprimido esse artigo malsinado, 
mesmo assim não ficaria sanado o mal, 
que é de nascença, é original e não pode 
continuar indefinidamente regendo a 
vida de um Pais como o Brasil. 

Disse, há poucos instantes, que, em 
relação a certos assuntos, pode haver 
unanimidade nesta Casa. 

Outro dia, Sr. Presidente, um Senador 
norte-americano, John Pastore, fez de
clarações extremamente severas ao pro
jetado Acordo Nuclear, a ser assinado 
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pelo Governo, com a República Federal 
da Alemanha. 

Não me encontrava no Senado, mas 
no Rio Grande do Sul, onde estava, fiz 
declarações à Imprensa. Depois, pude 
verificar que não externava um juizo 
pessoal, porque a Bancada do :MDB se 
manifestava na mesma linha e lograva 
aplausos da Liderança da ARENA nesta 
Casa. 

O fato demonstra, mais uma vez, que, 
neste Senado é possível, a respeito de 
determinados assuntos, haver compre
ensão geral e um acordo geral. Esta Casa 
está credenciada a promover determina
das reformas e encaminhar certas ini
ciativas tendentes a tirar o País deste 
círculo vicioso de ilegitimidades em que 
se encontra. 

Mas, a propósito desse Acordo, Sr. Pre
sidente, que está por ser celebrado, eu 
gostaria, e agora mudo em parte o as
sunto que vinha abordando, mas apenas 
em parte,. de observar o que disse O Es
tado de S. Paulo, em seu editorial de 
ontem, domingo, comentando o editorial 
do New York Times: 

"O que dificulta, por parte dos órgãos 
da Imprensa brasileira, uma correta 
apreciação do problema que tão vi
talmente afeta o destino e os inte
resses nacionais, é o fato de a Nação 
ainda não ter sido informada sobre 
os termos do àcordo, sendo assim 
obrigada a apoiar-se exclusivamente 
nas informações parciais e eventual
mente distorcidas que transparecem 
das críticas de senadores e jornais 
estrangeiros, sobretudo norte-ame
ricanos. É sumamente deplorável o 
fato de um órgão como o New York 
Times estar mais bem informado so
bre o tratado incriminado do que a 
Imprensa brasileira. 

Não negamos a necessidade da di
plomacia secreta, mas, quando o País 
está sob o fogo de pressões e amea
ças oriundas de amigos e aliados 
tradicionais, o Governo necessita 
contar com o apoio da opinião públi
ca e a condição sine qua non para 
obtê-lo é que ela seja informada de 
maneira cabal e objetiva." 

Ora, Sr. Presidente, nós da Oposição 
não fazemos dos homens do Governo o 
juízo que, pelo menos, alguns homens 
do Governo fazem da Oposição. Para al
guns detentores do poder parece que têm 
eles o monopólio do patriotismo. 

Não penso assim, Sr. Presidente. Por 
este motivo, tão logo tomei conhecimento 
das declarações do Presidente da Com1s
são de Energia Atômica do Senado Nor
te-Americano, louvei-me numa declara
ção do Itamarati. 

Votei, em confiança, dizendo que a pa
lavra do Itamarati informava que aquele 
Acordo visava à obtenção de recursos 
para fins pacíficos, sujeitando-se, inclu
s~ve, à fiscalização da Agência Interna
Clonai de Energia Atômica. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
prazer. 

O Sr. Mauro Benevides - Senador 
Paulo Brossard, desejo dar meu teste
munho, como Membro da Bancada, da 
preocupação de V. Ex.a, quando ainda 
em Porto Alegre, em torno de um escla
recimento maior sobre o Acordo Nuclear 
a ser firmado entre Brasil e Alemanha. 
V. Ex.a, inclusive, sugeria no seu telegra
ma endereçado ao Líder Franco Monto
ro que a Comissão de Relações Exterio
res do Senado dlligenciasse, no sentido 
de que o Ministro Azeredo da Silveira 
prestasse, àquele órgão, as informações 
necessárias para o pleno conhecimento 
daqueles que integram o Senado e, por 
natural extensão, a opinião pública bra
sileira. Posso, neste instante, informar à 
Casa que o convite ao Ministro Azeredo 
da Silveira foi formulado por iniciativa 
do Movimento Democrático Brasileiro, e 
o Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores, Senador Daniel Krieger, já 
transmitiu o convite a S. Ex.a, que se 
prontificou a comparecer ao nosso órgão 
Técnico e debater conosco, integrantes 
daquela Comissão, a política externa do 
País. Acredito que nessa ocasião S. Ex.a 
terá, obrigatoriamente, de focalizar este 
assunto sem dúvida palpitante, que é o 
do Acordo Nuclear entre Brasil e a Ale
manha. 

O SR. PAULO BROSSARD -Agradeço 
o aparte do nobre Senador pelo Ceará. 
Realmente, as diligências neste sentido 
adiantam que o Senado, a nossa Comis
são de Relações Exteriores receberá a 
visita do Chanceler brasileiro que, cer
tamente, há de versar, entre outros as
suntos, o que acabou de ser referido. 

Sr. Presidente, o que a mim parece é 
que sobre assunto dessa natureza, essa 
visita e esse entendimento já deveriam 
ter ocorrido. Não vou dizer que estejamos 
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na época da diplomacia secreta, mas é 
natural que em tratativas internacionais, 
como em outras tratativas, haja reserva, 
discrição. Nada mais natural. Mas, des
de que um Acordo projetado seja objeto 
das críticas, como o foram por parte de 
outra Nação, era mais do que natural 
que a Nação fosse informada sobre o 
alcance real desse Acordo a ser celebrado. 
Quer-me parecer que o jornal O Estado 
de S. Paulo tem toda a razão quando 
lamenta que tenha de recorrer à im
prensa estrangeira para saber, bem ou 
mal, aquilo que a imprensa brasileira 
não sabe. Ainda admito que, por motivos 
de oportunidade, não devessem ser pu
blicados ou divulgados todos os aspectos 
de um Acordo ainda em negociação, ain
da por ser celebrado. Mas a mim me pa
rece que pela eminência que tem o Se
nado na organização do País, seria do 
maior interesse do Governo que S. Ex.a 
já aqui tivesse falado, tanto mais que 
recebera voto de confiança, de confian
ça pura, nas suas intenções, na sua com
petência, na sua integridade, no seu 
patriotismo, embora este voto de confi
ança tivesse partido, exatamente, da Re
presentação oposicionista. 

Creio, Sr. Presidente, que haveriam 
maiores motivos de confiança se, a esta 
altura, o eminente Chanceler Azeredo da 
Silveira já houvesse comparecido à Co
missão de Relações Exteriores. E, se não 
fosse conveniente ou aconselhável ter 
falado já para todo o País, que houvesse 
falado para a Nação através do Senado, 
onde os Estados se representam. É uma 
sugestão, Sr. Presidente, ou uma ponde
ração que me aventuro a fazer, chaman
do a atenção para o fato de que tam
bém aqui foi possível haver unidade de 
pontos de vista entre as duas represen
tações que no Senado têm assento. 

Com isto, estou a mostrar, com todas 
as palavras e com todas as letras, que o 
Senado continua em condições de dirigir, 
em vez de ser dirigido, o fundamental 
problema da normalização constitucio
nal do País. 

Mais poderia dizer, Sr. Presidente, mas 
não resisto à tentação de ouvir o nobre 
Senador José Sarney e, por certo, o Se
nado receberá com agrado minhas pala
vras finais, que servem de preâmbulo à 
oração de S. Ex.a. (Muito b~m! Palmas 
prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Sarney. 

O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não esperava vir à Tri
buna esta tarde para tratar do assunto 
que foi objeto da minha conversa no 
Clube dos Jornalistas de São Paulo, onde 
a exemplo do Senador Paulo Brossard, 
passei mais de três horas, num debate 
permanente sobre assunto do interesse 
dos jornalistas políticos, do ternário po
lítico, e - por que não dizer? - do 
interesse de toda a Nação. 

Não me sentiria obrigado a vir a esta 
Tribuna, se não fosse o aparte dado pelo 
nosso eminente colega Senador Leite 
Chaves, quando S. Ex.a aludiu que, atra
vés de nossas declarações aos jornais, 
possivelmente estaríamos redimindo-nos 
de posições anteriores. Sem dúvida, o 
aparte do nobre Senador Leite Chaves 
contrastava, die maneira frontal, com 
as palavras proferidas pelo nobre Sena
dor Paulo Brossard a quem quero tam
bém agradecer as referências elogiosas e 
a altura com que colocou o debate. 

O Sr. Paulo Brossard - V. Ex.a permi
te um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com muita 
honra. 

O Sr. Paulo Brossard - Creio que se 
fosse este o motivo que o teri-a levado à 
Tribuna, ele seria desnecessário. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Agradeço a 
liberação que V. Ex.a quer fazer da mi
nha presença na Tribuna. Contudo, 
achei que devia fazê-lo. 

O Sr. Paulo Brossard- Muito ao con
trário a presença de V. Ex.a na Tribuna 
é uma alegria para nós. Apenas a causa 
é que me parece imprópria. O Senado 
Federal veria com muito prazer - creio 
eu - o desenvolvimento das idéias que 
V. Ex.a externou em São Paulo a respei
to desta situação. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Chegaremos, 
então, a uma acordo dizendo que o apar
te do nobre Senador Leite Chaves foi o 
elemento catalisador da discussão. As 
idéias expendidas no Clube dos Jorna
listas Politicas de São Paulo, são antigas. 
Tenho, ao longo de minha vida pública, 
tido sempre uma profunda preocupação 
institucional. 

O Sr. Paulo Brossard - Muito bem! 
O SR. JOSÉ SARNEY - Acho que 

V. Ex.a, quando aqui tem falado várias 
vezes, o faz no desejo da união em bus
ca de encontrar saídas, não somente do 
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interesse da classe politica - porque es
ta não seria a saída para o País - mas 
que representasse solução para o País, 
como um todo. 

O Sr. Leite Chaves - Senador Sar
ney ... 

O SR. JOSÉ SARNEY - Mas, veja 
V. Ex.a o que acontece e como se sepa
ram as condutas: de um lado, a reflexão 
que V. Ex.a nos pede, da únião em torno 
deste tema; do outro, o aparte do Sena
dor Leite Chaves, quando vislumbra re
missão de posições passadas e o aparte 
do Senador Marcos Freire, quando nos 
diz que a Oposição prospera e que "em
purra" a todos nós para suas teses. 

O Sr. Leite Chaves- V. Ex.a me per
mite aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Deixe-me fa
lar um pouco mais, pelo menos, para 
que o debate possa tornar-se mais sólido. 

Aí, então; Senador Paulo Brossard, 
realmente desaparece o entendimento, 
para emergir o debate institucional, co
mo uma posição de ação politica, na qual 
somos nós e o Gov·erno emparedados, 
réus de um crime que ninguém praticou. 
Devemos estabelecer, de logo, que não 
podemos, jamais, colocar o tema insti- · 
tucional como questão partidária, pas
sional, considerando o problema como 
patrimônio de um Partido ... 

O Sr. Paulo Brossard - Estou intei
ramente de acordo com V. Ex.a 

O SR. JOSÉ SARNEY - ... uma arma 
de aliciamento, que dividiria a Nação, 
colocando de um lado os destinados à 
salvação e, de outro, os criminosos, des
tinados à condenação. Ora, enquanto se 
examinar a situação brasileira sob esse 
aspecto não caminharemos um passo. É 
este o ponto básico e fundamental que 
vamos estabelecer para o debate. 

O Sr. Paulo Brossard - Continuo in
teiramente de acordo com V. Ex.a 

O SR. JOSÉ SARNEY - A preocupa
ção com o problema institucional não é 
somente do MDB ou da ARENA, mas, 
acima de tudo, o é do Senhor Presidente 
da República, que tem a responsabilida
de de conduzir a Nação. Já o disse e vou 
repetir: seria terrível para uma nação 
que um Presidente pudesse, com um sim
ples decreto, revogar atos, reformar 
Constituições ou fazê-las, para restaurar 
a paz pública, e não o fizesse, numa afir
mação de teimosia pessoal. 

Acima do problema jurídico está um 
problema muito mais sério, porque glo
bal, com conotações de todas as natu
rezas e implicações de toda ordem. 

O Sr. Paulo Brossard - Muito bem! 
O SR. JOSÉ SARNEY - A distensão, 

portanto, é uma necessidade do País, e 
não seria feita se não fosse uma neces
sidade, porque é justamente ai que se 
situam os Estadistas; eles não se con
duzem como principes, mas, como escra
vos do interesse coletivo. 

Quándo o Presidente Geisel, na sua 
Mensagem, ·estabeleceu os princípios do 
relaxamento das tensões politicas, cum
priu uma necessidade de governo e ex
plicou em termos os mais claros possíveis 
o que isto significava. Quando? Quando 
o Presidente Geisel disse, mudando a 
tese muito veiculada, de que devíamos 
implantar aqui uma democracia progres
siva. 

o que é democracia progressiva? De
mocracia progressiva é o sistema dos 
paises das democracias totalitárias e que 
aqui tentavam formular com sentido in
verso. Enquanto lá, a democracia pro
gressiva visava estabelecer um regime 
sem classes, a Ditadura do proletariado 
em nosso País se dizia que ·a prosperida
de, que o desenvolvimento econômico 
desembocaria, sem dúvida, naqueles sen
timentos liberais que seriam subprodutos 
do desenvolvimento econômico. 

Vem o Presidente Geisel e, de maneira 
lapidar, linear, estabelece: não! O de
senvolvimento é um processo integrado! 
O desenvolvimento é um processo inte
grado que implica desenvolvimento eco
nômico, desenvolvimento social, desen
volvimento politico. Se caminharmos no 
desenvolvimento econômico descuidando 
o setor social, chegaremos a um impasse, 
em que as macro-estatísticas, em que os 
que implica desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento social, desenvolvimento 
politico. Se caminharmos no desenvol
vimento econômico descuidando o setor 
social, chegaremos a um impasse, em 
que as macro-estatísticas, em que os 
crescimentos apontados não represen
tarão a média do bem-estar. Se cami
nharmos no desenvolvimento social e no 
desenvolvimento econômico, mas não 
atentarmos para o desenvolvimento po
lítico, estaremos condenados, aí sim, a. 
um estado de bem-estar social, a um 
estado de desenvolvimento econômico, 
mas não ao estado de liberdades públi
cas. 
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Como a Revolução foi· feita em nome 
de um compromisso democrático, o de
senvolvimento deve ser encarado como 
um processo integrado. Se uma das par.:. 
tes v:ai à frente da outra, ocorre um fe
nômeno de desnivelamento. Como buscar 
o nivelamento? Aí, encontraremos osci
lações de ajustamentos que serão muito 
mais graves e poderão afetar o sistema 
jurídico, o sistema social ou o sistema 
económico e os avanços acabam tornan
do-se recuos. 

Mais ainda: o Presidente diz que aqui
lo não era só hibernação, que não havia 
só uma paralisação, mas que tinha 
havido até um retrocesso em matéria 
politica. 

Ao encarar problema desta natureza, 
o Senhor Presidente da República tinha 
e tem em vista que, cumprindo uma ne
cessidade da filosofia do desenvolvimen
to democrático, a busca do nivelamento, 
a saga do encontro desse ponto de equi
líbrio, pode ser considerado como um 
processo de distensão. Para isso, inicia
mos no País uma marcha, vamos dizer 
assim, de liberalização, que significou 
eleições livres, eleições limpas, eleições 
representativas da vontade popular. 
Como maior prova disso, a Oposição, que 
declara estar o País vivendo uma dita
dura, ganhou a maior parte das cadeiras 
no Senado da República. 

A liberalização, também, caminhou 
outras áreas: ampliou-se o diálogo; le
vantou-se a censura à imprensa; am
pliou-se o diálogo nas televisões, nos 
Jornais; ampliou-se o diálogo dentro do 
Congresso e o Congresso passou a ser o 
centro do debate politico nacional. 

Procurou o Presidente colocar aqui 
dentro, que é realmente o lugar repre
sentativo de todas as forças do País, o 
debate político como o único e o verda
deiro lugar em que ele deve ocorrer. Por 
quê? Porque é o verdadeiro lugar demo
crático em que todas as correntes se 
manifestam, em que os checks and 
balances da Democracia funcionam por
que, na realidade, quando o Congresso 
não tem esse poder de debate- de ava
liação - a atividade politica tenta fugir 
e exercer-se em outras áreas. · 

Os processos de liberalização têm que 
ser, sem dúvida, institucionalizados, isto 
é, têm que ser transformados em instru
mentos jurídicos capazes de consagrá-los. 

J\gora, evidentemente, a tarefa de sair 
da liber:llização para a institucionaliza-

ção deve ser de todos nós e não apenas 
um instrumento de ação politica. É com 
o sentido de institucionalizar a liberali
zação dos :processos políticos, que temos 
de criar um clima de paz que nos leve à 
modificação do ambiente atual e se possa 
encontrar melhores níveis de convivên
cia legal, porque, na realidade, a Consti
tuição atual tem a marca de uma tran
sitoriedade. Uma marca de transitorieda
de por quê? Porque feita num momento 
de ·exceção, num momento de passagem 
entre um governo e outro e, como as coi
sas transitórias, tem a marca da ci·r
cunstância, sem as definitivas raízes do 
que é permanente. O Presidente sempre 
teve a visão desse problema. 

Pergunto: não foi essa a vontade do 
Presidente? Posso dizer que sim. Não por 
delegação ou por ter ouvido, mas porque 
se encontra na Mensagem oferecida ao 
Oc·ngresso o esboço dessa politica. 

E se propôs mais ainda, dizendo o quê? 
Dizendo na própria Mensagem que de
víamos superar os nossos antagonismos. 
E é nesse ponto crucial, quando da aber
tura do Congresso, que vamos encontrar 
o alvo principal pelo qual a distensão 
não prosperou. Não prosperou, nos pas
sos desejá veis, mas que estão sendo os 
passos possíveis, sem maiores riscos para 
o País, justamente porque a1gumas áreas 
radicais do MDB recusaram c "chão" de 
entendimento de que falava Virgílio de 
Mello Franco, e estimularam uma con
frontação que, evidentemente, não leva
ria a nada e só criaria impasses, óbices 
e obstáculos. 

Foi o que aconteceu. O resultado das 
eleições levou algumas área·s a conside
rar essa hora o momento do ajuste de 
contas. Tive oportunidade aqui, e o faria 
hoje no mesmo sentido, de alertar a clas
se politica brasileira contra esse tipo de 
confrontação, que transformava o Con
gresso num tribunal de exceção, com a 
finalidade de julgar a Revolução, as For
ças Armadas e a ARENA. Essa conduta 
não levaria a lugar algum e era uma fá
brica de obstáculos. Foi este clima de 
tensão estabelecido que, de certo modo, ... 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. 
Ex. a? 

O ·SR. JOSÉ SARNEY - . . . fez com 
que a teoria mais rapidamente não fosse 
levada à prática. Quando o Pre~i.dente da 
República apresentou a fórmula do de
senvolvimento integral, e convocou a 
classe política à união e à superação dos 
obstáculos, recebeu a resposta de uma 
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intransigência inesperada, somente jus
tificada pela impossibilidade da oposi
ção de romper os seus liames com a pas
sionalidade dcs comícios públicos, de on
de chegava há pouco. 

Assim, Senador Paulo Brossard, acredi
to que tenha sido muito bom que tudo 
isto tenha passado, mas que, agora, nós 
todos, esquecendo esses pontos, possa
mos cc·ntribuir pa·ra que haja um terre
no de . entendimento para superação das 
dificuldades institucionais do País. 

Ouço, com muita honra, o aparte de 
V. Ex.a 

O Sr. Paulo Brossard - O meu aparte 
quase que pe11de a oportunidade. Eu que
ria, apenas, ressaltar a felicidade com 
que v. Ex.a tinha registrado a mudança 
verificada na visão do problema global 
do País - do problema institucional e 
do problema econômico-social. Efetiva
mente, a linguagem do Presidente Geisel 
foi de uma clareza· solar a respeito e de 
tal Olcdem, que dispensa até interpreta
ções. V. Ex.a lembrou, há instantes, uma 
passagem da Mensagem em que ele diz 
que tinha havido não apenas estagna
ção, mas até uma involucão. Perfeito. Eu 
gostaria, apenas, de aplaudir v. Ex.a, co
mo aplaudi, ainda há pouco, quando 
ocupei a tribuna, e não tive outro pro
pósito senão o de aplaudir. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Agradecido a 
V.Ex.a 

O Sr. Paulo Brossard- Mas sinto que 
já não posso fazê-lo integralmente. Em 
primeiro lugar, quando V. Ex.a disse que 
o Presidente da Repúblca prc-curou co
locar o debate no Senado. Aí, peço licen
ça para divergir. O debate institucional, 
o grande debate político foi colocado no 
Senado, não pelo Presidente, mas pelos 
Senadores. E não se trata de pretender 
nenhuma vantagem do-s Senadores da 
Oposição - o que, aliás, é natural. Sin
to-me no dever de fazer esta observação 
a fim de que, com os meus aplausos, não 
ficasse a dúvida de que eu pudesse con
cordar com esse trecho, com essa passa
gem do seu discurso. O segundo ponto é 
este: parece-me que V. Ex.a cometeu 
uma injustiça, ou um equívoco, que ago
ra voltou a cometer. Quando se instau
rou a presente Sessão Legislativa e, com 
ela, o amplo debate parlamentar, V. Ex.a 
pretendeu ver nesse debate- o que vol
tou a dizer - um clima de confrontação 
e julgamento. Nunca houve isso, nobre 
Senador. Eu mesmo tive ocasião de, fa
lando após V. Ex.a, colocar o problema 

em outros termos. Não voltaria ao assun
to se V. Ex.a não tivesse reiterado o juí
zo, aliás já emitido dessa tribuna, dizen
do que voltaria a formulá-lo neste mo
mento. É claro que não tenho a preten
são de que V. Ex.a distraia o rumo tra
çado, mas apenas para registrar esta di
vergência. 

Continuo a ouvir V. Ex.a com o prazer 
d·e sempre. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obriga
do, Senado•r Paulo Brossard. v. Ex.a, co
mo .sempre, ao ap~rtear,. honra o orador 
e da bnlho ao meu discurso. 

Respondo os dois pontos do aparte de 
V. Ex.a O primeiro quando V. Ex.a con
testa, dizendo que não foi o Senhor Pre-

. sidente da República quem colocou o de
bate instituci-onal no Senado, mas foram 
os Senadores da Oposição. Acho que V. 
Ex.a podia tomar a palavra "Senado" 
como "Congresso" e <ligo que V. Ex.a co
mete, de certo modo, uma injustiça com 
seus companheiros da "Bancada dos 
Sete", da Legislatura anterior. 

O debate sobre temas institucionais 
sempre foi colocado nesta Casa sempre 
foi colocado no Congresso. O 'Senador 
Marcos Freire mesmo teve oportunidade 
muitas vezes, de falar na Câmara dos 
Deputados a respeito. O que tive oportu
nidade de afirmar foi que o Senhor Pre
sidente da República deu uma concepção 
ou fez uma retificação, de natureza -
como ele mesmo disse - estratégica, no 
conceito de desenvolvimento que até en
tão se procurava pregar sem que fosse 
uma versão oficial, mas que. . .. 

O Sr. Pau.lo Brossard - Nesta parte, 
estou inteiramente de acordo. 

O SR. JOSÉ SARNEY - . . . aqui era 
tida como sendo a filosofia do nosso Par
tido e do Governo. 

Lembro-me bem de que o Senador Ro
berto Saturnino, no seu discurso de es
tréia, teve oportunidade de classificar 
essa postura que, na realidade, é a tese 
da Democracia progressiva, como a fi
losofia delfinista da ARENA e da Re
volução, que a tinha empolgado e que 
estava em voga. 

Foi essa a definição dada pela Oposi
ção para o programa de Governo da Re
volução. V. Ex. a não tenha dúvida, o 
debate institucional nunca esteve morto, 
nem aqui no Senado, nem na Câmara. 
Sempre todos nós tivemos preocupação 
pela sorte das instituições. Quantas ve-
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zes falou sobre o assunto o Senador Da
niel Krieger, quantas vezes falou sobre o 
assunto o Senador Franco Montoro e o 
Senador Petrônio Portella! 

O importante, contudo, foi a colocação 
presidencial: não devíamos ficar prisio
neiros do simples desenvolvimento eco
nômico. É a hora da política. É a hora 
dos avánços sociais. 

Assim, acho que respondi a V. Ex.a 
quand·o afirmei que fôra o Presidente 
quem colocara o debate nestes termos. 

O Sr. Paulo Brossard - Neste termos, 
estou de acordo. 

O SR. JOSÉ SARNEY - V. Ex.a faz 
apenas aquele gesto que é a grandeza 
da Democracia - é o debate. V. Ex.a 
fica com suas idéias e nós ficamos com 
as nossas. Mas, há um pedaço de terra 
onde deve haver um entendimento e esse 
não será só nosso, mas de toda a Nação. 

O Sr. Paulo Brossard - Inteiramente 
de acordo. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Se esse chão 
de entendimento for só nosso, nada re
presenta. 

O Sr. Paulo Brossard- Inteiramente 
de acordo. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Se dentro de
le não estiver o País como um todo, civis 
militares, professores, estudantes, a elas~ 
se politica, a classe trabalhadora, a em
presarial, enfim, a Nação como um todo. 

Concedo o aparte ao nobre Senador 
Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves - Agradeço a V. 
Ex.a Eu queria explicar aquele ponto do 
meu aparte quando dizia que, assim 
agindo, com aquela entrevista que elo
giamos, que o Brasil está elogiando, V. 
Ex.a se redimia, mas se redimia não de 
um ato comprometedor, de um deslize 
que tivesse havido em sua vida, porque 
V. Ex.a é um homem público dos maiores, 
dos mais respeitados neste País. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obriga
do. 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex.a se redi
mia do longo silêncio, de um demorado 
silêncio até o momento daquela admirá
vel entrevista. Com ela, V. Ex.a está colo
cando o diálogo naquele ponto que dese
jávamos. Quando se falava aqui em re
democratização, multa gente entendia 
que o Partido da Oposição queria levar 
o Governo ao julgamento de Nuremberg. 

Quando a ARENA defendia o prolonga
mento desse estado institucional, muitos 
viam nisso o desejo incontida de alon
gar mais o sofrimento do muitos que es
tão, à margem da Lei, sendo julgados, 
neste País. Com aquela entrevista, V. 
Ex.a colocou Oposição e Partido do Go
verno naquele campo de diálogo que já 
fora por mim modestamente assinalado, 
no primeiro pronunciamento nesta Ca
sa, no sentido de que sepultássemos os 
mortos, concordando com o Senador 
Marcos Freire e o Senador Jarbas Pas
sarinho. E, a partir desse entendimen
to, ·construíssemos normas seguras para 
que saíssemos deste estágio de dúvida, de 
incerteza, de preocupações, em que país 
nenhum, povo nenhum cresce com serie
dade e com solidez. Espero que, restabe
lecendo a harmonia entre os partidos 
aqui, não passe a haver entre mim e V. 
Ex.a qualquer choque, porque V. Ex.a sa
be o alto respeito, a grande admiração 
que tenho por V. Ex .. a, por sua obra rea
lizada ao longo da sua vida de homem 
públíco, pelos seus pronunciamentos, pe
los seus proj etos, pelos seus pareceres. 
Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Agradeço o 
aparte de V. Ex.a e acho que em nada o 
debate político contribui para crescerem 
divergência pessoais. Não há, absoluta
mente, essa hipótese. Ao contrário, ao 
levantar a suspeita de remissão de mi
nha parte, v. Ex.a me deu oportunidade 
de vir à Tribuna e debater com o Se
nado, não a divergência, que acho que 
quase não estamos tendo, mas uma con
vergência de idéias. O Congresso não 
deve jamais ser um gerador de crises. 
Ao contrário, sejamos um aliado perma
nente do Governo, ajudando-o a encon
trar os caminhos de que o País neces
sita ... 

O Sr. Paulo Brossard- Muito bem! 
O SR. JOSÉ SARNEY - ... para o seu 

grande destino econômico, social e po
litico. 

O Sr. Marcos Freire - V. Ex.a permi
te-me um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Dá-lo-ei em 
seguida, a V. Ex.a 

Tratando do problema institucional, 
tive oportunidade, não de expender pon
to de vista novo, mas de reiterar o que 
várias vezes tenho feito, não nesse longo 
silêncio que descobre o Senador Leite 
Chaves, mas numa permanente presença 
na imprensa, nas Comissões, no cotidia-
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no da atividade parlamentar. Vejamos, 
agora, os nossos partidos políticos. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite-me · 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - É um ponto 
básico que merece ser pensado um pou
co mais, porque os nossos partidos, a 
ARENA e o MDB, foram criados num 
momento de crise. Assim, eles tiveram de 
atravessar um período muito longo, ti
veram de cumprir várias missões. Tanto 
a ARENA quanto o MDB. Havia em cada 
um de nós o pensamento de que o MDB 
fora partido criado para permanente
mente perder eleições, ... 

O Sr. Paulo Brossard - É verdade. 
O SR. JOSÉ SARNEY- ... que nós 

da ARENA tínhamos sido criados para 
permanentemente ganhar eleições. 

O Sr. Paulo Brossard - É verdade. 
O SR. JOSÉ SARNEY - Evidentemen

te que o processo de desenvolvimento 
politico do Brasil chegou a um ponto 
em que, neste instante, a Nação clama 
por que tenhamos partidos políticos real
mente democráticos ... 

O Sr. Paulo Brossard - Muito bem! 
O SR. JOSÉ SARNEY- E no momento 

em que o Senador Petrônio Portella, aqui 
presente, oferece projeto que é uma pri
meira tentativa de democratização dos 
partidos, com os estudantes e os operá
rios tendo uma participação compulsó
ria nas agremiações partidárias. Ouvi 
que o Movimento Democrático Brasileiro 
não está satisfeito com essa providên
cia de democratização dos partidos po
líticos. 

Dizia eu também, ontem, em São 
Paulo, que ·essa era uma iniciativa no 
sentido da revitalização dos partidos. 
Acredito que temos de fazê-lo imediata
mente, porque, se o MDB teve o resul
tado eleitoral que o legitimou, evidente
mente não o legitimou como partido po
lítico, mas apenas como estuário de 
muitas correntes, umas de oposição, ou
tras de insatisfação administrativa, ou
tras de natureza regional, outras de na
tureza municipal, enfim, foram várias 
correntes de opinião descontente que 
desaguaram na vitória do MDB para o 
Senado. Já ouvi essa afirmação de al
guns Senadores do Movimento Demo
crático Brasileiro e a respeito, outro dia, 
o Senador Dirceu Cardoso, do Espírito 
Santo, teve oportunidade de falar nesta 
Casa. 

Nós, como Partido do Governo, tive
mos, ao longo de nossa vida, de atraves
sar períodos difíceis. Temos um grande 
serviço prestado ao País, exatamente por 
termos contribuído, com grandeza, para 
vencer esses momentos difíceis, e esta
mos em condição de marchar, passo a 
passo e firmemente, não com avanços 
para recuar, mas com firmeza, para pro
gredir no sentido de consolidar o quadro 
partidário brasileiro. 

A Aliança Renovadora Nacional tem 
hoje, perante a Nação, missão muito 
mais importante do que o partido de 
V. Ex.a, o partido de oposição. 

Se V. Ex.as continuarem trazendo 
para esta Casa a campanha eleitoral, 
como um prolongamento do pleito den
tro do Congresso, temos nós da ARENA 
outra tarefa que é construir uma base 
sólida para sustentar o Governo, para 
dar confiança ao Governo, de ter um 
suporte politico em condições de parti
cipar do exercício do poder. 

Concedo o aparte a V. Ex.a, nobre Se
nador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire- Nobre Senador 
José Sarney, como V. Ex.a. afirmou que 
não esperava ocupar a tribuna nesta 
tarde e que a ela foi levado pelo aparte 
do nobre Senador Leite Chaves, talvez 
me permita que faça duas ou três con
siderações sobre a minha interferência, 
invocada por V. Ex.a, no· discurso do Se
nador Paulo Brossard. Parece-me não 
foi bem entendida a frase que teria dito, 
"a Oposição prospera". Pergunto eu, 
qual a grande tese do MDB sustentada 
ao longo desses últimos anos? Não fal
taram críticas até de que o 1\IDB se ape
gava demasiado à tese da normalização 
constitucional deste País, que o 1\IDB 
advogava muito insistentemente a revo
gação do AI-5 e de outros instrumentos 
restritivos da atividade política. Ora, 
V. Ex.a mesmo reconheceu que o atual 
Governo como que retificou sua' estraté
gia política, e proclamou mesmo um pro
cesso de distensão, que seria, no final das 
contas, o cumprimento de uma necessi
dade, em busca daquele desenvolvimen
to integral e integrado, desde que se 
apercebeu que o desenvolvimento não se 
poderia projetar apenas num plano -o 
econômico, ou o social, ou o político -, 
mas teria que ser pari passu, em conjun
to. Senador José Sarney, subscrevemos 
inteiramente essa filosofia abraçada pelo 
Governo, mas pelo atual Governo, por
que era exatamente o inverso disso que 
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vinha sendo proclamado pelos ilustres 
representantes da ARENA, na Legisla
tura passada, na Câmara dos Deputados, 
onde exercia eu o meu mandato. A nossa 
tese era exatamente esta, que a polí.tica 
econômico-financeira do Governo estava 
dando produtos, frutos, que não estavam 
ajudando a democracia brasileira naque
les três ângulos. Portanto, advogávamos 
houvesse aquele desenvolvimento politi
co, porque não julgávamos incompatível 
a liberdade com desenvolvimento. Ora, 
no momento em que V. Ex.a repete aqui 
o pensamento do Presidente Ernesto 
Geisel, de que houve não apenas uma hi
bernação, mas até mesmo um retrocesso 
no campo político, e que isso precisava 
ser sanado, evidente que as teses que 
advogávamos estão prosperando. Não 
que elas sejam de nossa exclusiva pater
nidade, e sim que não eram aceitas an
teriormente. Por conseguinte, não vejo 
como V. Ex.a possa ter julgado que havia 
alguma ofensa em relação a seu pronun
ciamento em São Paulo. V. Ex.a veio 
exatamente colocar as coisas dentro des
sa visualização que era do :MDB, procla
mada, inclusive, pela Mensagem presi
dencial. Ainda há oito dias, quando co
mentava as declarações do Líder José 
Bonifácio na Câmara dos Deputados eu 
invocava essa mesma Mensagem Presi
dencial, para dizer que S. Ex.a, fazendo 
aquela afirmação, se contrapuhha e 
contradizia aquilo que tinha sido afir
mado oficialmente pelo Governo da Re
pública. Então, me parece não há pro
priamente divergência entre nós. Pelo 
contrário, V. Ex.a está dizendo que a dis
tensão, embora não prosperando nos 
passos desejados, caminha. É exatamen
te o que eu afirmava há oito dias, contra 
aqueles que no Partido de V. Ex.a ale
gavam, contra aqueles, por exemplo, que, 
aqui, se contrapõem ao retorno ao estado 
de direito - coisa que não é advogada 
por V. Ex.a Assim, o que há a constatar 
é exatamente isto: é que as teses que a 
Oposição vinha sustentando, já há lon- · 
gos anos, estão prosperando neste País, 
evidentemente. E me permitiria, por fim, 
discordar de V. Ex.a quando acha que, 
se a distenção não prosperou, no passo 
que seria de se desejar, se deveu às áreas 
radicais do MDB. Desconhecemos a exis
tência dessas áreas porque, também, não 
entendemos quando V. Ex.a disse que no 
inicio desta legislatura se procurou a 
confrontação. Diga, Excelência, com toda 
sinceridade, que confrontação houve, 
aqui, neste Senado, senão a tentativa 
feita por inúmeros representantes do 

MDB, de traçar a análise crítica da si
tuação institucional do País? Análise es- · 
sa que ainda hoje foi feita, novamente, 
pelo Senador .Paulo Brossard, quando 
traçou aquele histórico da chamada 
Emenda Constitucional n.0 1. Portanto, 
é a análise crítica de que se pode diver
gir, claro e evidente, mas que nem por 
isso se pode considerar como sendo con
testação. Seria o caso, talvez, de alguns 
mais realistas do que o rei acharem que 
v. Ex.a estaria fazendo confrontação 
quando afirmou, em São Paulo, que se
ria necessário substituir-se uma Consti
tuição outorgada pela Junta Militar. 
Não! Achamos válido que, tanto no 1\IDB 
como na ARENA, cada qual defenda, 
com honestidade e franqueza, os seus 
pontos de vista. Como eu disse, podemos 
divergir desses pontos de vista. Aqui, na 
semana passada, um ilustre represen
tante do Partido de V. Ex.a, disse que "o 
Estado de Direito levaria ao caos este 
País". Sei que V. Ex.a não adota e não 
abraça essa tese. Mas respeitamos, e, 
nem por isso, vamos julgar uns e outros 
como querendo ·confrontar ou contestar, 
propriamente, o possível ·ordenamento 

·jurídico-político a que todos aspiramos. 
Portanto, eu gostaria, somente, de dizer 
isso: o que o Senador Paulo Brossard fez, 
hoje; o que V. Ex.a disse, ontem, em São 
Paulo: o que todos do MDB ou da 
ARENA disseram, nesta Legislatura, não 
pode ter nenhuma conotação nem de 
subversão, nem de confrontação, porque 
na verdade é aquilo que V. Ex.a. inclusive 
elogiou, é o debate,· é o Congresso com 
poder de debate, para que cada um ex
ponha seus pontos de vista, cada um de
fenda seus pontos de vista. Portanto, 
eram estas as considerações que me per
miti fazer, um tanto quanto longas, por
que admiti que o pronunciamento de 
V. Ex.a permitiria esse esclarecimentp. 
Mas, quero, repetindo o pronunciamento 
do Senador Paulo Brossard, congratular
me, inclusive, com a sua posição corajo
sa, em São Paulo, ao firmar o seu ponto 
de vista que, sem dúvida alguma, repre
senta mais um apoio do Presidente da 
República para sua tese de normalizàção 
constitucional deste Pais, para a qual 
terá o nosso apoio, como tem sido dito 
e repetido aqui nesta Casa. Muito obri
gado a V. Ex.a por esta oportunidade e 
desculpe a delonga do aparte. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Nobre Sena
dor Marcos Freire, o que estranhei, e que 
tenho estranhado, é a postura com que 
V. E:x. 11 enfrenta o problema institucional. 
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O Senador Paulo Brossard, por exemplo, 
convocou a todos nós para uma reflexão 
num terreno do encontro e fazendo a 
ressalva de que esse era um terreno que 
não pertencia a uma ação política do 
MDB. Mas, V. Ex. a, ao apartear, a pri
meira coisa que disse foi que as idéias 
do MDB estavam prosperando. V. Ex. a 
em assim fazendo assume, sempre, uma 
posição de apropriação dessas idéias, de 
apropriação dessa conduta, como se v. 
Ex.a. fosse o dono exclusivo ou do pensa
mento que V. Ex.a representa o único que 
pudesse aliciar posições, aliciar· consciên
cias para que viessem colocar-se ao lado 
do MDB. É esta a divergência fundamen
tal por que não podemos nos entender. 

O Sr. Mucos Freire- Permite V. Ex.a. 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Porque V. Ex.a. 
não compreende ou não procura enten
der que esse· é um terreno no qual o de
bate não pode ser uma imposição do seu 
pensamento político à ARENA, ao Go
verno e à Nação. Na realidade, o que tem 
prosperado é a vontade do País, como um 
todo; o que tem prosperado não é o 
pensamento de V. Ex.a, o que tem pros
perado é a Nação inteira; desde o pri
meiro dia de 1964 a Revolução assumiu 
um compromisso democrático. O Ato 
Institucional n.0 1 o que era? A volta à 
Constituição de 1946. O Ato Institucio
nal n.0 1 era um compr.omisso que se as
sumia para com a democracia na sua pu
reza, com fidelidade à democracia libe
ral, num tempo em que nela ninguém 
acreditava e muiros desejavam destruí
Ia. 

O Sr. Petrônio Portella - Permite v. 
Ex.a. um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY- Um momento, 
já darei o aparte a V. Ex.a Quando o 
Presidente Médici assumiu, o que disse? 
"Procurarei entregar o meu Governo com 
a democracia institucionalizada no País". 
E, se tivemos um período de hibernação, 
não fazemos a injustiça de dizer que se 
deve à ação do patriota que é o Presiden
te Médici. O que aconteceu com o Pre
sidente Costa e Silva? - e o ex-Minis
tro Jarbas Passarinho disse, dessa tri
buna - que ele quase com a vida a fugir, 
revoltado, dizia não querer ser Ditador. 
Era uma permanente fidelidade a que 
ideais? Aos que desde o princípio nor
tearam a Revolução de 1964. 

O Sr. Ma.rcos Freire - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY -:- A Revolução 
de 1964 foi feita em nome desses ideais 
e se ainda hoje não pudemos encontrá
los na sua totalidade, isto não se deve -
nem V. Ex.a pode acusar aos homens pú
blicos que exerceram o Governo, à ARE
NA, porque não pode aderir incondicio
nalmente aos pensamentos de V. Ex.a, 
mas, na realidade, às conjunturas histó
ricas deste País que não permitiram, a 
despeito da vontade e do patriotismo dos 
n.ossos homens públicos, que se pudesse 
mais rapidamente encontrar aquele ob
jetivo que não é o objetivo do partido de 
V. Ex.a.- nem V. Ex.a. é o dono dele
mas é o obj etivo que foi um compromis
S·O inicial feito pela Revolução e acre
dito, por isto, a distensão continua ... 

O Sr. Marcos Freire - Muito bem! 
O SR. JOSÉ SARNEY - . . . a disten

são continuará, porque ... 
O Sr. Marcos Freire - Muito bem, Ex

celência! 

. O SR. JOSÉ SARNEY ....:. . . . não é um 
gesto de vontade, ela é uma natural ne
cessidade do País; é uma obstinação do 
Presidente quando a colocou nestes ter
mos. 

O Sr. Marcos Freire - ótimo! 
O SR. JOSÉ SARNEY- E toda vez que 

se iniciar o debate nos termos em que V. 
Ex.a deseja, aí V. Ex.a. não serve à disten
são, não serve à institucionalização· do 
País, não serve à Democracia; V. Ex.a 
serve, sim, à confrontação, V. Ex.a serve, 
sim, à paralisação das :vontades; V. Ex.a 
serve, sim, ao retrocesso politico. Assim, 
acredito que ... 

O Sr. Petrônio Portella - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O Sr. MarCos Freire- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY- ... não seja 
esta a intenção de V. Ex.a mas, ao for
mular desta maneira, V. Ex.a atinge a 
objetivos que não devem ser os verdadei
ros. 

Ouço, com grande prazer, o eminente 
Líder Petrônio Portella. 

O Sr. Petrônio Portella - Abstraiamo
nos da parte meramente casuística do 
aparte do nobre Senador Marcos Freire 
para ficarmos na parte conceituai. Ai, 
assinalo um progresso, digno de encô
mios, de S. Ex.a O ilustre Senador pura 
e simplesmente - eu diria melhor - so-
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lenemente, adere à tese do Presidente da 
República que foi sempre a da Aliança 
Renovadora Nacional. S. Ex.a proclama, 
em alto e bom som, dessa tribuna, que é 
inteiramente aceitável a tese segundo a 
qual o desenvolvimento é um só e tem, 
necessariamente, de abranger todas as 
áreas. E escusado será fazer a ponte 
entre os Governos para mostrar que não 
há antinomia, porque V. Ex.a já o fez 
brilhantemente. Mas, nobre Senador, se 
S. Ex.a, dessa tribuna, em inumeráveis 
vezes declarou que somos uma Nação 
ainda subdesenvolvida, em vias de desen
volvimento, em marcha para o desenvol
vimento, evidentemente que S. Ex.a terá 
de defender a tese do desenvolvimento 
politico gradativo, pois ainda não alcan
çamos o pleno desenvolvimento. Então, 
não há como fugir-se desta tese, porque 
a Taquigrafia já a registrou convenien
temente, aqui aceita e proclamada por 
S. Ex.a. Assim, aplaudo o ilustre Senador 
Marcos Freire quando adere, retumban
temente, à tese que é nossa, que é do Go
verno e que é da Revolução. 

O Sr. Marcos Freire - Permite o no
bre orador um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Concedo o 
aparte a V. Ex.a 

O Sr. Marcos Freire - Nobre Senador 
José Sarney, talvez pela admiração que 
lhe tenho me doa mais a injustiça que 
V. Ex.a insiste em fazer com relação a 
este seu colega. Não tenho nenhum pre
tensão de ser dono de tese alguma. Na 
verdade, acho que ninguém pode querer 
para si a paternidade da idéia da nor
malização constitucional deste País. 
Nunca, inclusive, neguei que os propósi
tos do Movimento de 1964 fossem exata
mente aqueles proclamados inclusive no 
Manifesto de Minas Gerais que, ainda há 
oito dias passados, eu invocava dessa 
mesma tribuna ora ocupada por V. Ex.a 
Como Oposição, no entanto, é que venho 
cobrando o cumprimento daqueles ideais 
proclamados. Isto é que o MDB vem fa
zendo, insistentemente, mesmo quando 
os representantes do partido governista 
se contrapunham a esta normalização 
constitucional do País. Portanto, real
mente, só temos a exaltar, quando che
gam elementos dignos, integrantes do 
partido governista, para advogarem, 
também, a superação desse estado de 
coisas, do mesmo modo que nos merecem 
críticas aqueles que vêm pregar a conti
nuidade de status quo e a impossibilida
de de se chegar ao estado de direito. Por-

tanto, a tese que venho defendendo está, 
inclusive, dentro dos programas do meu 
partido, é a revogação pura e simples e 
imediata e abrupta do AI-5. Acontece, 
entretanto, que o Governo diz não ter 
condições de fazer essa revogação pura e 
simples e se propõe, então, a uma disten
são gradual e paulatina. Esta é a opção 
que nos é oferecida pelo Governo. E, 
entre essa opção e a outra alternativa da 
manutenção do status quo, sem nenhuma 
evolução, evidentemente, que estamos 
para apoiar a distensão lenta e gradual, 
embora não seja ela aquela que nós 
advogamos. A que advogamos é a que 
está dentro do programa do partido: é 
a revogação pura e simples do AI-5. 
Agora, entre duas outras posições: da
queles que têm pregado, nesta Casa, que 
o estado de direito será deletério ao pro
gresso do País, que querem, por tempo 
indeterminado, a vigência do AI-5, en
tre uma opção que o Presidente anuncia. 
de distensão lenta e gradual, evidente
mente que esta opção lenta e gradual vai 
merecer o nosso apoio. Toda vez em que 
ele der um passo à frente terá os nos
sos aplausos e, se não der os subseqüen
tes, estaremos para cobrá-los, porque pa
rece-nos que exatamente isso é que aten
de aos nossos ideais de normalização de
mocrática deste País. Esse o nosso pen
samento, que V. Ex.a, infelizmente se ne
ga a entender. Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. JOSÉ SARNEY - Senador Mar
cos Freire, agradeço mais uma vez a 
contribuição que V. Ex.a dá ao meu dis
curso, fixando os seus pontos de vista. 
Quero dizer também a V. Ex.a que, quan
do V. Ex.a fala do Estado de Direito, aí 
também V. Ex.a tem uma visão absoluta
mente simplista do problema institucio
nal brasileiro. V. Ex.a fala apenas numa 
visão jurídica e foi aí, sob esse aspecto, 
que tive oportunidade de abordar o pro
blema constitucional na minha entrevis
ta de São Paulo. O que é o Estado de 
Direito? O Estado de Direito realmen
te é aquele em que há um arcabouço ju
rídico, em condições de balizar a vida 
de um Estado. De um lado, temos o Po
der absoluto e, de outro, um corpo de 
leis. Ora, o que se tem pedido e o que 
pediu, como Professor de Direito nesta 
Casa, o Senador Paulo Brossard, no seu 
primeiro discurso, foi o estabelecimento 
do Estado Liberal de Direito. A idéia do 
Estado Liberal do Direito, das liberalida
des subjetivas do homem colocadas aci
ma do Estado teve, até, a consagração 
do aplauso e as palmas para uma frase 
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de Montesquieu, que ele, o Senad.or Paulo 
BDossard, teve a oportunidade de citar: 
"De um lado a força dos homens e, de 
outro, a força da lei." 

V. Ex.a., ao falar em Estado de Direito 
puro, também ouvirá, no mundo socia
lista, falar-se em Estado Proletári(l de 
Direito. v. Ex.a. também vai encontrar, 
no mundo ocidental, Estado Social de 
Direito, que é um Estado de Direito com 
concessões aos direitos sociais do homem, 
que invalidaram, a partir do século .XIX 
e todo o século XX as idéias liberaiS do 
laissez-faire e do Jaissez-passez e deram 
outra visão ao arcabouço do Estado Li
beral de Direito, sonho dos primeiros 
tempos do século XIX. Mas ,aquele sonho 
dos Estadistas do século XIX, que acha
vam que o século XX seria um século 
em que todas as coisas se processariam 
de maneira em que a revolução da boz;t
dade, feita dentro de cada homem, ser1~ 
capaz de transformar as Nações e os 
Estados em um paraíso institucional, n<? 
qual as liberdades se afirmassem, f01 
um sonho que sucumbiu às realidades 
do Mund·o atual. 

A luta pelos direitos sociais, em con
traposição aos direitos individuais, àque
le princípio que hoje está dentro da n:o~
sa Constituição, que o direito do indlyl
duo tem que respeitar o direito colet1vo 
- também é um tipo de Estado de Di
reito. É o wellfare state. 

• 
Essa visão simplista que V. Ex~a tem 

de que a revogação pura e simples do 
AI-5 traria o Estado de Direito, como 
se fosse um milagre para o País, acre
dito que é de certo modo, uma visão fa
lha. E acho que deve ser mais profunda 
a reflexão sobre o tema, pois não será um 
simples decreto que vai restaurar a nor
malidade democrática do País. 

É com certa dose de realismo, mas com 
absoluta liberdade e sinceridade, que as
sim falo. As nossas aspirações poderiam 
não ser estas mas, na verdade, é muito 
mais complexo o fenômeno politico. Nin
guém faria a injustiça de achar que um 
Presidente da República negasse sua as
sinatura a um decreto que com um sim
ples artigo fizesse renascer, no dia se 
guinte, a liberdade em toda sua extensão. 

Façamos uma projeção. Pergunto a V. 
Ex.a o que aconteceria se o decreto fosse 
publicado no Diário Oficial. V. Ex.a. acha 
que, no dia imediato, estariam todos os 
nossos pr·oblemas superados? O milagre 
viria da rota ti v a? 

V. Ex.a. acha que, ao invés dessa gra
dual busca do Estad·o Liberal de Direito, 
nós não o substituiríamos, talvez, pelo 
caos, talvez, por confrontações políticas 
de natureza muito mais violenta do que 
o debate em que nos encontramos nesta 
Casa. Vejamos os exemplos que nos cer
cam. Vejamos o mundo em que hoje vi
vemos e no qual estamos integrados. Te
nhamos uma visão de conjunto da hu
manidade. Vejamos Portugal, que saiu de 
uma ditadura e que hoje nem os Jornais 
podem publicar aquilo que representa a 
liberdade de cada um. Por quê? Nem o 
direito de imprimir-se dá mais àqueles 
que têm o dever de propugnar as idéias 
que fizeram a Revolução e são negadas 
dentro do próprio Governo. Não nos es
queçamos dos exemplos dos grupos ar
mados que se digladiam, numa matança 
de lado a lado, de facções políticas, bem 
perto de nós . 

Enfim, pergunto eu: seria uma simples 
assinatura do Presidente da República 
que iria, no dia seguinte, transformar o 
Brasil numa grande, excepcional e mila
grosa república, em que o Estado Liberal 
de Direito renascesse do dia para a noi
te? 

O Sr. Marcos Freire ;._ V. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Dou o aparte 
a V. Ex.a. 

O Sr. Marcos Freire- Essa visão sim
plista é de v. Ex.a. O próprio Senador 
Paulo Brossard, que há pouco o·cupou a 
tribuna ... 

O SR. JOSÉ SARNEY- V. Ex.a., então, 
aceita que não se pode alegar que o 
AI-5 ... 

O Sr. Marcos Freire- V. Ex.a. conce
deu-me .ou não o aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - bei o aparte, 
e com muita honra. 

O Sr. Marcos Freire - Então, permita 
que eu possa expor meu pensamento. O 
próprio Senador Paulo Brossard m.ostrou 
muito bem, ratificando, inclusive, o pen
samento de V. Ex. 6 , que este País não 
pede viver sob uma Constituição outor
gada pela Junta Militar- expressões de 
V. Ex.a., transcritos nos jornais. Então, a 
revogação do AI-5 seria, evidentemente, 
um passo, seria um elo de toda uma ca
deia que teria que se seguir para que o 
povo, através do seu órgão legítimo, pu
desse estabelecer o esboço de um novo 
Estado de Direito, adequado às nossas 
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particularidades e ao tempo em que nós 
vivemos. Portanto, através da soberania 
do povo, de seus representantes, nós pu
déssemos, sem a tutela de um elemento 
de força como é o AI-5, erigir um Esta
do de Direito que, evidentemente, em 
conteúdo pode v,ariar, mas que necessa
riamente pressupõe a existência de leis 
acima da v·cntade dos governantes. Por
tanto, era isso que tínhamos a dizer a 
v. Ex.a, coisa que não oc.orre atual
mente. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Senador Mar
cos Freire, vejo que realmente apareceu, 
neste fim da tarde, um b.om resu1tado 
para o meu discurso. 

O Sr. Marcos Freire - Excelência, isso 
eu venho dizendo há muito tempo, aqui 
nesta Casa. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Foi V. Ex.a 
esclarecer, c que é extraordinariamente 
bom para o Pais, que na realidade o 
MDB aceita que é impossível uma revo
gação pura e simples do AI-5. 

O Sr. Marcos Freire - Acho essencial 
como passo primeiro, Excelência! 

O SR. JOSÉ SARNEY - . . . e que V. 
Ex.a aceita, em nome do MDB, expres
sando o pensamento do seu partido, que 
está sendo feito- .o que pode ser feito, que 
é uma lenta e gradual busca do Estado 
de Direito. V. Ex.a, então, neste momento, 
se reencontra ·Com o nosso ponto de vis
ta. E, ao marcharmos gradativamente 
para esse ponto que toda a Nação dese
ja, c.om c Governo à sua frente, ·como seu 
intérprete, evidentemente nós iremos de
saguar, tanto mais cedo quanto mais pas
samos dar a·o-Governo o respaldo de clas
se~ p:Jlíticas organizadas, de partidos po
líticos autênticos, de partidos políticos 
representativ>Cs, o respaldo para que ele 
pcssa, solidamente, consolidar a área ci
vil e marchar para, então, se faze,r a 
grande reforma constitucional que algum 
dia tem que ser feita. É este o sentido 
das minhas palavras. 

Temos uma Constituição que foi feita 
sob a marca da transitoriedade, de uma 
junta que passava poucos dias no Go
vern.o e que, assim mesmc, editando uma 
Constituição e outorgando-a, praticou 
um gesto de transitoriedade que, eviden
temente, tem os seus defeitos. E vamos 
ver que este dia pode estar mui·to mais 
próximo, com a colaboração que V. Ex.a 
está dando, rec<mhecendo que o Governo 
está fazendo o que pode, e que a revo
gação do Ato Institucional n.0 5 não de
ve ser uma bandeira simplista de luta, 

nem motivo para q·ue se possa pensar 
que se pode fazer o milagre da restaura
ção do dia para a noite da democracia 
no Brasil. 

O Sr. Petrônio Portella - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Ouço o Líder 
Petrônio Portella. 

O Sr. Petrônio Portella - Tenho a im
pressão de que, mais uma vez, o ilustre 
Senador Marcos Freire se contradiz, ao 
expender o argumento simplista de que, 
com a simples revogação do AI-5, t.odos 
os problemas políticos e jurídicos da Na
ção estariam resolvidos. Conceitua o Es
tad·o de Direito para, depois, estabelecer 
nítida confusão ante os fatos e as nor
mas. De fato, sob o Estado de Direito, 
as leis preponderam acima da vontade 
dos hcmens ... 

O Sr. Marcos Freire - V. Ex.a tem dú
vidas? 

O Sr. Petrônio Portella. - Deixe que eu 
termine. Estou aceitando; a tese está 
certíssima. 

O Sr. Marcos Freire - Meus argumen
tos estão sendo completamente destorci-
dos aqui. · 

O Sr. Petrônio Portella - Devo dizer, 
repito: é absolutamente certo o conceito. 
S. Ex.a avança ao asseverar que o pri
meiro passo seria.a revogação do AI-5. 
Aí, estaríamos rigorosamente sob o Es
tado de Direito, na noção clássica. Mas, 
não seria o primeiro. passo; seria o passo 
último! Porque, a partir seja de que pro
veniência for, a partir do momento em 
que as leis da Nação estiverem acima 
d-o arbítrio dos governantes, estaríamos 
.sob o Estado de Direito, seja a Consti
tuição outorgada, seja oriunda da von
tade popular. Do contrário, ao voltarmos 
ao Império, diríamos inclusive, que lá 
naquele tempo o Brasil não esteve sob ( 
Estado de Direito. Evidente, para um 
Constitucionalista isso não assentaria 
bem. Faço questão de não deturpar con
ceitos de ninguém; surpreendo as in
congruências, para anotá-las e subli
nhá-Ias. No caso, S. Ex.a estaria com ar
gumentos simplistas. Eliminando o AI-5, 
teríamos uma Constituição: a harmonia 
d·os Poderes estaria absolutamente pre
,servada e não haveria nenhuma margem 
de arbítrio a marcar o Estado de fato 
com dispositivos de caráter emergencial! 

Veja bem: o que S. Ex.a quer é o passe 
de mágica que V. Ex.o. denunciou. Não é 
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; primeiro passo; seria o último, porque 
aí já estaríamos sob o Estado de Direito. 

O Sr. Marcos Freire - V. Ex.11 me per
mite um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com muita 
honra, Senador. 

O Sr. Marcos Freire - Como vê, aqui
lo de que V. Ex. 11 me responsabilizava, 
achando que a revogação do AI-5 signi
ficava o desvendar das soluções jurídi
cas e políticas do B~asil, está se~do advo
gado pelo ilustre Llder do Partldo de V. 
Ex.'\ porque a nossa posição está dara. 
Nós queremos uma grande reforma cons
titucional que implique, portanto, na 
normalização democrática deste País. 
A:chamos que não poderemos jamais che
gar a ela, sem a revogação do AI-5 como 
primeiro passo. S. Ex.11

, no e~ tanto-. res
peitemos o seu ponto de VlSta -, JUlga 
exatamente aquilo que V. Ex.8 incrimi
nava, que bastaria a revogação do AI-5 
para estarem resolvidcs esses problemas. 
Portanto nós teríamos muito mais a pe
dir em regime de plena liberdade e de 
segurança, para que a Nação, através de 
seus representantes, pudesse realmente 
elaborar aquele Estado de Direito que, no 
seu conteúdo, satisfizesse aos anseios da 
Pátria. 

O Sr. Petrônio Portella. - V. Ex.8 me 
permite? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Pois não, emi
nente Líder. 

O Sr. Petrônio Portella. - V. Ex.8 me 
perdoe. Eu ·não gosto de interferir nos 
discursos; aliás, sinto-me até certo pon
to constrangido, mas devo dizer o se
guinte: eu simplesmente quis interpre
tar, e talvez não tenha sido o fiel intér
prete do labirinto em que se transforma 
o raciocínio de S. Ex. 11, o Senador Marcos 
Freire; ora !lidere ao Presdente da Repú
blica, ora desadere, e termina por não 
saber bem o que deseja. Quero deixar 
bem claro: meu ponto de vista é aquele 
com o qual concordou S. Ex.8 inicial
mente. Nós estamos ccnstruindo o nosso 
desenvolvimento, que pressupõe desen
volvimento económico, social e político. 
Não adianta pensarmos em desenvolvi
mento politico pleno, se nós não o temos 
em termos saciais e em termos econômi
cos. Há uma cadeia de interdependência 
e S. Ex.a, inicialmente, aceitou esse con
ceito como rigorosamente autêntico; e 
em razão disso é que não podemos acei
tar, de imediato, que se saia desse está
gio de aperfeiçoamento contínuo e paula-

tine, simplesmente para um estado em 
que a plenitude politica pudesse ser ins
taurada, porque em verdade, nós temos 
ainda as vulnerabilidades de um Pais em 
subdesenvolvimento. Chegaremos lá. Es
tamos marchando para que ao lado do 
desenv<>lvimento econômico perseguido, 
alcancemos o social e o politico . A pres
sa é de S. Ex.11, como de S. Ex.8 a con-

. fusão. 

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex.a. 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com muita 
honra, Senador. 

O Sr. Marcos Freire - Apenas para 
dispensar as valiosas interpretações de 
S. Ex.a. A minha posição política já está 
bem assentada perante esta Casa, nos 
pronunciamentos várics que tenho feito. 
Evidentemente que o que nós jamais 
admitimos foi que neste País, durante 
certa fase de sua eXistência, se dissesse 
que se entregava a um desenvolvimento 
econômico, que não era desenvolvimento, 
porque era mero crescimento, que não 
estava beneficiando a grande massa da 
população brasileira, e que em nome des
se tal crescimento eccnômico se estag
nasse o próprio desenvolvimento político 
do País; e não apenas se estagnasse, mas 
se retrocedesse, como terminou por fim 
sendo reconhecido pelo atual Presidente 
da República. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presiden
te, agradeço os apartes dos eminentes 
colegas; e agradeço, particularmente, ao 
Senador Paulo Brossard a gentileza que 
teve de dedicar um pouco da sua inteli
gência, do seu talento e do seu brilho 
para, nesta tarde, trazer ao Senado al
guns pontos de vista que tive a oportu
nidade de expor no Clube dos Repórte
res Políticos de São Paulo. Prestou-me 
S. Ex. a uma grande homenagem e tam
bém um grande serviço ao debate insti
tucional desta Casa, não pelas minhas 
palavras, mas pela contribuição dada 
pelos eminentes colegas que tiver,am 
oportunidade de apartear. 

O Sr. Paulo Brossard - Particular
mente, por suas palavras. 

O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presiden
te, se nós tivéssemos alguma dúvida de 
que a distensão política caminha, se nós 
tivéssemos alguma dúvida de que so
freu qualquer hiato aquela vontade da 
normalização institucional, nós teríamos 
o testemunho do Senado, nesta tarde, 
em que o debate institucional foi apro-
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fundado até as suas raízes, não w
mente pelo partido da Oposição, mas 
t'1mbém pe·lo partido do Governo. E esta 
Casa, fazendo uma reflexão profunda so
bre o destino institucional do País, é 
aquela angústia que tem perseguido nos
sos homens públicos ao longo de nossa 
vida e que permanece latente, que está 
atual e que está presente. 

Acredito que os eminentes Senadores 
do Movimento Democrático Br.asileiro 
e.stej am cumprindo com a .sua missão de 
cobrar avanços políticos. Mas também é 
compensador verificar a compeensão que 
encontramos, nesta tarde, do Movimento 
Democrático Brasileiro, ao retir.ar o de
hate imtitucional do lado passional para 
dizer que ele deve ser um terreno de en
tendimento entre todas as correntes po
líticas; é juntar-se ao pensamento do 
Senhor Presidente da República, quando 
nos convida a este gesto de superar as 
confrontações. E, de nossa parte, da 
parte da Aliança Renovadora Nacional, 
o que posso dizer é que esta preocupa
ção também é nosiSa, e vamos, cada vez 
mais, caminhando passo a passo para 
prosseguir no processo de liberalização 
do Pais. E esse processo de liberalização, 
inevitavelmente, desaguará no processo 
re institucionalização. Essa é uma mar
cha natural para a qual todos devemos 
contribuir, porque acredito, firmemen
te, que e~Ste País foi construído sob a ins
piração de ideais democráticos; este 
1País foi instituído sob as insp-irações 
mais altas dos princípios dos direitos 
humanos. 

O Sr. Marcc·s Freire - Muito bem! 

O SR. JOSÉ SARNEY - Este P.aís foi 
instituído .sob os princípios mais altos e 
mais liberais de um sistema de governo 

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - E, assim, nós 
temos, ao exemplo dele, vacilações tran
sl.orias, temos perí·odos difíceis, mais te
mos atravessado todos eles. Já atr.aves
samos períodos piores. E agora, que o 
Pais mostra as suas potencialidades, que 
o País mostra que marcha para ser uma 
gr.ande potência; que o País ocupa o seu 
lugar no peso específico que ele tem no 
poder do mundo; que o Pais se prepara 
para dominar as suas riquezas; que o 
País se torna mais independente; que o 
País se tornou mais dono de seus passos 
e do.s s·eu.s gesto.s, evidentemente ele tem 
que ter, por uma vocação de sua nacio-

nalidade, por uma vocação que tem o 
seu povo, ele tem que dar respaldo a 
esse crescimento económico também 
num regime politico duradouro. 

Tenhamos· assim a consciência de que 
este é o nosso destino e que devemos 
c·olaborar para que o País encontre o 
mais rápido possível o seu caminho. As
sim, louvo hoje a atitude do Congresso 
brasileiro que, naqueles primeiros dias, 
em que o debate parlamentar foi dura
mente enfrentado, aquela postura que 
vimos, aquela tensão que atravessamos 
f.oi superada e, agora, vamos lutar, para 
que, realmente, possamos, sem demora, 
encontrar aquilo que não só nós almeja
mos, mas que toda a Nação deseja. E à 
frente dela, o Presidente Ernesto Geisel. 

O Sr. Marcos Freire- Permite-me V. 
Ex. a? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sou obrigado 
a repetir o gesto do Senador Orestes 
Quércia. Depois de encerrado o meu 
discurso, com muita honr.a, dou o aparte 
a V. Ex.a 

O Sr. Marcos Freire - Excelência, se 
pudesse adivinhar que V. Ex.a, nesta tar
de, faria o pronunciamento que fez, in
-clusive com este epílogo grandioso, com 
exaltação à distensão proposta pelo Se
nhor Presidente da República, eu teria 
me dispensado de, na segunda-feira pas
sada, ter vindo aqui tecer algumas con
siderações sobre o discurso do ilustre Lí
der da ARENA na Câmara, Deputado Jo
sé Bonifácio Porque o pronunciamento 
de V. Ex.a, com muito brilho e com mui
ta felicidade se contrapõe ao que foi ad
vogado naquela oportunidade pelo refe
rido Representante da ARENA. Portan
to, quero congratular-me com V. Ex.a, 
quando C·oloca as coisas nos termos em 
que o faz, porque realmente isto repre
senta um passo na construção do futuro, 
conseguindo, dessa forma, eliminar a 
péssima impressão causada pela posição 
assumida pela Liderança daquela Casa. 
Muito obrigado a V. Ex.a. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Perdoe-me 
Senador Marcos Freire, se eu, falandÓ 
hoje, tenha tirado um pouco do brilho 
do discurso pronunciado por V. Ex.a. na 
segund.a-feira passada. 

O Sr. Marcos Freire - V. Ex.a. tem 
mais autoridade para se contrapor ao 
posicionamento do Líder do que um Re
presentante do MDB. É um regozijo para 
mim ouvir de V. Ex.a. as palavras desta 
tarde. 
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O SR. JOSÉ SARNEY - Vejo que, in
felizmente, vamos terminar nosso dis
curso ainda ... 

O Sr. Marcos Freire - A Casa é que 
lamenta. 

O SR. JOSÉ SARNEY - . . . com uma 
réstia de desentendimento. Mais uma 
vez, V. Ex.a. coloca o problema em dados 
pessoais. 

O Sr. Marcos Freire - É posiciona
mento politico, Ex. a.. 

O SR. JOSÉ SARNEY- No momento 
em que se fala no encontro deste terreno 
comum, V. Ex.a. deseja que as minhas 
palavras, tudo que aqui pudemos fazer 
para que se debatasse o problema insti
tucional num ponto mais alto V. Ex.a. 
deseja transformar; segura-me' e atira: 
me contra o Líder do meu partido. Vejo 
. que V. Ex. a. não esquece. esse tipo de 
ação política. 

O Sr. Marcos Freire- V. Ex.a é quem 
interpreta assim. 

O SR. JOSÉ SARNEY - V. Ex.a., assim 
- devo repetir -, não está fazendo um 
gesto de construção na superação das 
nossas dificuldades. Terminei o meu dis
curso e o reabri para ouvir V. Ex.a. 

O Sr. Marcos Freire - Para congra
tular-me com V. Ex.a.. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Entretanto, 
V. Ex.a. deseja que, neste fim de tarde, 
se volte aos "casinhas" de exploração 
política. 

V. Ex.a. quer ouvir e eu vou repetir pa
ra terminar ... 

O Sr. Petrônio Portella - Permite V. 
Ex.a. um aparte só para tranqüilizá-lo? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Pois não. 

O Sr. Petrônio Portena - Tranqüilize
se, porque V. Ex.a. lamentava haver tira
do um pouco do brilho do discurso do 
ilustre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire- Não. Não che
gou a haver brilho, Excelência. · 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a omi
tiu o brilho e ficou na autoridade. Disse: 
"Porque V. Ex. a. tem mais autoridade". 
Salvou-se o brilho. Tranqüillze-se. 

O Sr. Marcos Freire - Somente por
que não havia este pressuposto de bri
lho na minha oração, Excelência. Eu 
nunca tive essa pretensão. 

(0 Sr. Presidente faz soar a eampa)
nha.) 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presidente 
Srs. Senad·ores, se a Nação desejasse ter 
uma certa tranqüilldade s·obre a inspi
ração p<>lítica do Governo Geisel, ela não 
precisaria nem da minha palavra nem 
da palavra mais autorizada do setÓr po
lítico. Ela teria que ficar com o ponto 
de vista expresso pelo Senhor Presidente 
da República na Mensagem que man
dou a.o Congresso Nacional. 

Ali, está expressa a vocação política 
do seu programa de Governo. Ali está 
expresso o seu ponto de vista. Portanto 
não tenhamos nenhum desf.alecimento: 
o Senhor Presidente da República, nós 
sabemos, continuará a cumprir o seu 
programa político, porque, vou repetir 
não é uma dádiva, mas é uma orien~ 
tação consagrada e sedimentada na sua 
ação politica, de que o desenvolvimento 
económico não pode prescindir nem do 
desenvolvimento social, nem do desen
volvimento político. 

Assim, desapareça o pessimismo, por
que vamos alcançar os objetivos, mas, 
certamente, sem correr, sem parar e sem 
retroceder. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Não há mais or.adores inscritos. 

Lembro aos nobres Srs. Senadores que 
o Congresso Nacional está convocado 
para uma Sessão à realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, no Plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada à 
apreciação do Projeto de Decreto Legis
lativo, n.0 42/75-CN. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a presente Sessão, designando 
para a próxima a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno umco, do Requeri
mento n.0 205, de 1975, do Senhor Se
nador Franco Montoro, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei n.o 
69, de 1974, de sua autoria, que garante 
a assistência médica do INPS aos segu
rados que ingressarem na Previdência 
Social após completarem 60 anos de 
idade. 
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Votação, em turno único, do Requeri
rimento n.o 219, de 1975, dos Senhores 
Senadores Lourival Baptista e Ruy San
tos, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado, do discurso pronunciado pelo 
Ministro João Paulo dos Reis Velloso, no 
dia 26 de maio de 1975, na Sessão de 
Abertura do 1.o Seminário Internacional 
Sobre Investimentos no Brasil, realizado 
em Salzburgo, Austrl.a. 

3 

Votação, em turno único, do Requeri
me·nto n.0 222. de 1975, do Senhor Se
nador Neison Carneiro, solicitando o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 110, de 1974, de sua autoria, 
que "destina à Fundação Nacional do 
índio subvenções não recebidas pelas 
instituições beneficiárias". 

Votação, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado n.0 72, de 1974, do Se
nhor Senador Benjamim Farah, que 
acrescenta parágrafo ao art. 46 da Lei 
n.0 5.108, de 21 de setembro de 1966 -

que institui o Código Nacional de Trân
sito, tendo 
P ARElCERES, sob n. os 640 ·e 641, de 
1974, e 96 e 97, de 1975, das comissões 
- de Constituição e Justiça, 1.0 pro-

nunciamento: pela constitucionalida
de e juridicidade do Projeto; 2;o pro
nuciamento: pela constitucionalida
dade e juridicidade da Emenda de 
Plenário; 

- de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, 1.0 pronunciamento: favo
rável ao Projeto; 2.o pronunciamento: 
favorável à Emenda de Plenário. 

5 
Discussão, em turno único, do Projet,o 

de Decreto Legislativo n.o 2, de 1975 (n.0 

2-B/75, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção Sobre o 
Comércio Internacional Das Espécies de 
Flora e Fauna Selvagens em perigo de 
extinção concluída em Washington, a 3 
de março de 1973, e assinada pelo Brasil 
na mesma data, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.<>B 144 

e 145, de 1975, das Comissões 
- de Relações Exteriores 
- de Agricultura. 

·Está encarrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas 

e 45 minutos.) 
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72.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 

·em 17 de junho de 1975 
PRESIDENCIA DO SR. MAGALHAES PINTO 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

José Lindoso - Ca ttete Pinheiro 
- Jarbas Passarinho - Renato 
Franco -Alexandre Costa - Hen
rique de La Rocque - José Sarney 
- Helvídio Nunes - Petrônio Por
tella - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Di
narte Mariz - Domício Gondim -
Ma.tcos Freire - Paulo Guerra -
Wilson Campos - Luiz Cavalcante 
- Gilvan Rocha - Lourival Baptis
ta- Heitor Dias- Ruy Santos
Roberto Satumino - Gustavo Ca
panema - Itamar Franco - Maga
lhães Pinto - Franco Montoro -
Orlando Zancaner - Lázaro Bar
boza - Osires Teixeira - Italivio 
Coelho - Mendes Canale - Salda
nha Derzi- Leite Chaves- Evelá
sio Vieira - Lenoir Vargas - Otair 
Becker - Daniel Krieger - Paulo 
.Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 39 Srs. Senadores. Haven
do número regimental, declaro aberta .a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à. lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEiv:I 

DO SR. PRESIDENTE DA REP"O"BLICA 

De agradecimento de remessa de autó
grafos de Decretos Legislativos: 

- N.0 108175 (n.o 162/75, na origem), de 
13 do corrente, referente aos Decretos 
Legislativos n.os 49 a 52, que aprovam 
textos dos De·cretos-Leis n.os 1.397, 
1.39~ 1.399 e 1.400. 

OFíCIOS 

DO SR. 1.0-SECRET ARIO DA CAMARA 
DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado, au
tógrafos dos segudntes Projetos: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 43, de 1975 

(n.o 973-C/72, na Ca.sa de origem) 

Prevê dístico emulativo para eli
minação das embalagens de comer
ciaU7.a.çã,o final, inservíveisl apés a 
sua utilização. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - É obrigatória a impressão 
de dístico emulativo para a eliminação 
das embalagens de comercialização fi
nal, inservíveis após sua utilização. 

Art. 2.0 - Dentro do prazo de 90 (no
venta) dias, o Poder Executivo regula
mentará a presente. lei. 

Art. 3.0 ....,. Esta lei. entrará em vigor na 
data de st!a publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

(A Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 44, de 1975 

(N.o 1. 718-B/73, na Casa de origem) 

Revoga a Lei n. 0 4 611, de 2 de 
abril de 1965, que modifica as nor
mas processuais dos crimes previstos 
nos artig~s 121, § 3.0 , e 129 § 6.0 , do 
Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Fica revogada a Lei n.0 

4. 611, de 2 de abril de 1965, que modi
fica as normas processuais dos crimes 
previstos nos arts. 121, § 3.0 , e 129, § 6.0 , 

do Código Penal. 
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Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

(A Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

A Presidência comunica que, nos ter
mos do art. 278 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 9/75 (n.0 914-B/72, 
na origem), que dá nova redação no § 1.0 

do art. 23 do Decreto-Lei n.0 72, de 1966, 
que unifica os Institutos de Aposenta
doria e Pensões e cria o Instituto Nacio
m.l de Previdência Social, por ter rece
bido pare·cer contrário, quanto ao mérito, 
das Comissões a que foi distribuído. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 99, de 1975 

Torna obrigatório o ensino de hi
giene e segurança do trabalho nos 
cursos técnicos e profissionais, em 
todo o País, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - É obrigatório o ensino de 
higiene e segurança do trabalho nos cur
sos técnicos e profissionais, em todo o 
território nacional, devendo constar dos 
progr.amas respectivos, adequados a ca
da grau, o ensinamento prático de pre
venções de acidentes do trabalho. 

Art. 2.0 - O Poder Executivo expedirá 
decreto no prazo de 90 (noventa) dias, 
regulamentando a presente lei. 

Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 4.0 - Revogam-se .as disposições 
em contrário. 

Justificação 

Recentes dados estatísticos revelam, 
melancolicamente, que o Brasil se situa 
entre os países de índice mais avultado 
em matéria de acidentes do trabalho. 
Mesmo potências industriais, como os 
Estados Unidos, assoberbadas com os 

natura1s problemas decorrentes "da exis
tência de uma população obreira acen
tuadamente superior, não apresentam 
estatística tão grave como a nossa. 

o Governo brasileiro não se furtou ao 
reconhecimento do fato, chegando a di
vulgá-lo solenemente, como se depreen
de do discurso pronunciado pelo Senhor 
Presidente da .República, na inauguração 
do XIII Congresso Nacional de Preven
ção de Acidentes, realizado no ano pas
sado na cidade de São Paulo. 

Sabe-se hoje, inclusive, graças à in
formação oficial que, em 1973, ocorreram 
no território nacional 3. 000 mortes em 
virtude de acidentes do trabalho. Em 
última análise, registramos, nesse ano, a 
média alarmante de 8 (oito) mortos por 
dia, aproximadamente. 

Sabe-se, também, que as perdas da 
economia brasileira, no mesmo período, 
atr'ibuídas a causa idêntica, elevaram-se 
a mais de um bilhão de cruzeiros, e so
mente a título de custos diretos, por
quanto, em termos de custos indiretos, 
chegaram elas a atingir a cifra de cinco 
bilhões e duzentos milhões de cruzeiros. 

Por outro lado, não se desconhece que 
a Previdência Social naquele ano des
pendeu com atendimento a acidentados, 
soma equivalente a 70% do total gasto 
com a assistência médica dispensada à 
população beneficiária. 

E eis mais um dado impressionante: 
como resultado desses acidentes desper
dicaram-se, em detrimento da economia 
nácional, mais de duzentos e quarenta 
milhões de horas de trabalho! 

Mas o aspecto mais grave dessa rea
lidade é o problema humano. "O aciden
te do trabalho, reconheceu o Senhor 
Presidente da República, não representa 
apenas vultoso prejuízo econôm'ico à Na
ção. Antes de mais, é um drama humano 
de trágicas proporções." 

O Acidente do Trabalho é Dra.ma Na
cional, que está a exigir, em caráter 
prioritário, a diligência da sociedade 
brasileira, do empresariado, dos sindica
tos dos trabalhadores, dos cidadãos em 
geral, e especialmente, do Poder Público 
como expressão de vontade politico-jurí
dica. 

Não há negar o quanto já se fez, por 
iniciativa estatal e privada, para acudir 
tal estado de coisas. Editaram-se leis, 
decretos e portarias; encetaram-se cam-
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panhas; promoveram-se conclaves. No 
entanto, restringiram-se os esforços ao 
plano normativo, no âmbito de especula
ções técnicas e a esporádicas aplicações 
prát~cas no setor da produção. 

Em verdade, não se descurou do pro
blema; apenas deu-se-lhe tratamento 
inadequado. 

Assim é que ,se assinalam variadas 
providências governamentais, originárias 
de gestões sucessivas. 

Merece destaque, inicialmente, a Lei 
n.O 5.316, de 14-9-67, que, ao integrar o 
seguro acidentário no sistema nacional 
de previdência, instituiu a tarifação in
dividual facultativa, sujeita a graduação 
na conformidade dos riscos oferecidos 
pelas condições de trabalho prevalentes 
na empresa, visando,. com isso, criar es
tímulo à adoção de métodos adequados 
à prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais. Apesar de sua validade a 
medida não logrou alcançar o êxito es
perado, tanto assim que, seja por igno
rância, seja por desinteresses, seja por 
obra de obstáculos burocráticos, a gran
de maioria das organizações industriais 
e comerciais, dentre elas as mais expres
sivas, ainda permanecem à margem do 
regime securitário privilegiado, frustran
do-se, dessa maneira, os objetivos do 
legislador. 

outra iniciativa importante, de cará
ter impositivo, foi a criação das CIP AS 
(Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes), no complexo industrial bra
sileiro, por força da Portaria n.0 32, de 
29-11-68, do Departamento Nacional de 
Segurança e Higiene do Trabalho, alvi
trada com o intuito de introduzir nas 
empresas, a partir daquelas que contas
sem com mais de 100 <cem) empregados, 
um organismo controlador das condições 
ambientais de trabalho, integrado por 
representantes do empregador e dos em
pregados e, quando menos, por um iris
petor de segurança. Mas a incompreen
são de grande parte do empresariado, 
desafeito a práticas de integração co
munitária, não viu com bons olhos a 
situação das CIPAS e, tolhidas estas no 
desempenho de suas atribuições, trans
formaram-se, em pouco tempo, salvo 
raras exceções, em meras figuras de or
namento. 

A vista dos insucessos experimentados 
pelos anteriores cometidos, veio o Gover
no a cogitar de nova providência ten
dente à diminuição da alta freqüência 
de acidentes, consubstanciada na Por-

taria n.0 3.237, de 27-7-72, do Ministério 
do Trabalho, mediante a qual impôs às 
empresas com mais de 100 (cem) em
pregados a obr'igatoriedade de manterem 
em funcionamento, a partir de 1.0 de 
janeiro de 1975, serviços especializados 
em segurança, higiene e medicina do 
trabalho .. O prazo de vacância destinou
se, obviamente, a render ensejo à prévia 
formação do pessoal técnico necessário 
à implantação dos serviços cogitados. No 
entanto, com boa antecipação à vigên
cia dl'l. P·ortaria, já se prenunci:ara a im
possibilidade de superação da exigüidade 
de tempo com vistas ao atendimento 
daquele desígnio. As previsões mais ati
mistas apontavam números simplesmen
te desalentadores quanto à probabilidade 
de recrutamento da mão-de-obra espe
ciali-zada. Assim, em confronto com uma 
demanda de 60. 000 inspetores de segu
rança somente nos Estados de São Paulo 
e Guanabara, deparava-se a promessa 
de, no máximo, 7.000 para todo o País. 

Outro não é o estado de coisas rei
nante. Encontram-se as empresas pra
ticamente impossibilitadas de cumprir a 
determinação ministerial, à míngua dos 
recursos humanos indispensáveis ao 
funcionamento dos serviços tornados 
obrigatórios. 

Nem por isso, contudo, dever-se-á con
testar o mérito da Portaria n.0 3.237. 
Inegável, a nosso ver, a validade de seu 
objetivo, que poderá vingar, pelo menos 
a médio prazo, desde que se apresentem 
condições mais favoráveis para a sua 
consecução, mercê da proliferação. do 
curso de formação profissional de ins
petores de segurança e da especialização 
de enfermeiros, médicos e engenheiros 
sanitaristas. 

Já se nota, há algum tempo, movi
mentação em tal sentido. Em junho do 
ano pássado, sob a égide da iniciativa, 
surgiu o INPA - Instituto Nacional de 
Prevenção de Acidentes, sociedade civil 
dentre cujos objetivos se alinha o da 
manutenção de cursos intensivos de ha
bilitação profissional na carreira de Ins
petor de Segurança do Trabalho. 

Trata-se, evidentemente, de um aceno 
de esperança, do vestígio de uma mu
dança de rumos, do primeiro sinal de 
conscientização coletiva. 

De todo o exposto, descobre-se, clara
mente, o verdadeiro cerne do mal, a ca
rência educativa do elemento humano 
empenhado na produção, seja o empre
sário, seja o trabalhador. 
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Ai está o ponto central: a Educação, 
a conscientização, em torno do proble
ma, de todos que devam intervir nos 
meios industriais, ·a preparação. técnico
profissional do elemento humano, em 
busca de uma verdadeira reciclagem das 
mentalidades. . 

Só assim atingiremos plenamente o 
alvo de nossas necessidades em termos 
de segurança do trabalho, senão para 
eliminar, pelo menos para tornar menos 
grave o terrível mal em que nos deba
temos. 

Nesse sentido provê o presente Projeto 
de Lei, ao preconizar a obrigatoriedade 
do ensino de higiene e segurança do 
trabalho nos cursos técnicos e profis
sionais, inclusive o ensinamento prático 
da prevenção de acidentes, acolhendo, 
para isso, sugestão formulada na "Se
mana de Debates sobre Prevenção de 
Acidentes do Trabalho", realizada pela 
Câmara Municipal de São Paulo. em 
agosto de 1974. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1975. 
- Franco Montoro. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça, de Educação e Cultura e de 
Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Projeto lido será publicado e reme
tido às Comtssões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 238, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos . termos do art. 234 do Regimento 

Interno, requeiro a transcrição nos 
Anais do Senado de artigo publicado 
no jornal Correio Braziliense do dia 15 
de junho de 1975, intitulado "Nazismo e 
Comunismo". 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 
1975. - Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 233, § 1.0 , do Re
gimento Interno, o requerimento será 
submetido ao exame da Comissão Di
retora. 

Está finda a leitura do Expediente. 
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. p.re
sidente, Srs. Senadores, na semana pas
sada, os 13 membros da Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo, reuni
dos em Libreville, Gabão, decidiram vin
cular o preço do petróleo aos Direitos Es
peciais de Saque - DES - em substitui
ção ao dólar. O motivo da preterição da 
m:)eda norte-americana é a acentuada 
desvalorização que ela vem sofrendo nes
tes últimos anos. Em relacão ao marco 
alemão, por exemplo, a queda do dólar já 
se aproxima dos 50%, de 1972 para cá. 

No plano interno, a inflação nos Esta
dos Unidos elevou-se a 12,3%, no ano 
passado. 

Simples moeda escriturai, criada em 
1969, .pelo Fundo Monetário Internacio
nal, o DES apresenta, em relação ao 
dólar, a enorme vantagem de bem maior 
estabilidade, em decorrência de que seu 
valor é média ponderada da cotação de 
16 prestigiosas moedas. 

Do vínculo do barril de petróleo ao 
DES sobrevirão conseqüências opostas: 
os países de moedas fortes - Alemanha 
Ocidental e Suíça, principalmente - po
derão ser até beneficiados com uma re
dução de preço; mas os de moedas fracas 
fatalmente terão de pagar mais pelo 
óleo importado. 

Atualmente, o preço de referência do 
barril é de 10,46 dólares, equivalente a 
8,37 DES, vez que 1 DES = US$ 1. 25. E 
temia-se que a OPEP decidisse que o 
barril passasse, desde logo, a valer 10,46 
DES, ou seja, 13,07 dólares; porém, fe
lizmente, esse risco imediato foi afasta
do até outubro próximo, quando a OPEP 
fixará novo preço. 

De qualquer modo, deverá ocorrer, 
ainda este ano, uma majoração de pre
ço, que se refletirá num dispêndio su
plementar, pelo Brasil. O Ministro Mário 
Simonsen estima esse dispêndio em 100 
milhões de dólares, no máximo; eu, data 
venia, me permito substituir a expressão 
"no máximo" por "no minimo". 

A decisão da OPEP veio mostrar às 
escâncaras que é primordial interesse do 
Brasil não mais seja procrastinada a re
forma do sistema monetário internacio
nal. 

A partir de agora começaremos a com
prar petróleo numa moeda supervalori
zada, mas continuaremos a vender nos-
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sas matérias-primas a preços cada vez 
mais aviltados, em virtude da crescente 
desvalorização do dólar. São, pois, dois 
efeitos opostos que se somam para au
mentar as agruras da nossa já desequi
librada balança comercial. 

Não nos resta, portanto, outro cami
nho que não o da aliança àqueles que 
pugnam pela imediata destronizacão do 
dólar norte-americano. · 

Era o que eu tinha que di-zer, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Sr. Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente Srs. Senadores, louvável, sob 
to~dos os aspectos, foi o 1.0 Seminário so
bre a Política Mineral, promovido pela 
Comissão ode Minas e Energia do Senado 
Federal, numa iniciativa do seu Pre.si
dente, o nobre Senador João Calmon. 
Através da exposição feita pelas mais 
destacadas figuras do Governo dedicadas 
a tão importante setor da economia na
cional, bem assim, por meio dos debates 
travados entre aquelas e os Senadores e 
Deputados, muita coisa seria esclarecida 
e valiosas informações seriam dadas so
bre os progr.amas de exploração das nos
sas imensas riquezas minerais. 

Desejei participar de forma ativa 
desse conclave, iniciado na segunda-fei
ra, dia 9 do corrente, e que, pelo progra
ma inicialmente estabelecido, deveria ter 
como primeiro conferencista o Ministro 
das Minas e Energia, Sr. Shigeaki Ueki. 
Tanto assim, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que deixei de viajar, para ouvir 
a conferência do Sr. Ministro e também 
representar, na reunião, o Governador de 
Sergipe que, convidado pelo nobre Sena- ' 
dor João Calmon, não pode comparecer a 
Brasília. 

Além do interesse pessoal de dirigir ao 
ilustre conferencista daquele dia algu
mas indagações a respeito dos problemas 
minerais de Sergipe, dos quais me tenho 
ocupado repetidas vezes desta tribuna, 
deveria ainda desincumbir-me da repre
sentação com que me honrar.a o ilustre 
Governador José Rolemberg Leite e fa
zer em seu nome, e por sua indicação, 
algumas perguntas ao titular da Pasta 
das Minas e Energia expressando a pre
ocupação que hoje nos .assalta em Ser
gipe a respeito da exploração do potássio 
sergipano. 

Qual não foi, entretanto, Sr. Presiden
te, a minha surpresa: chegando ao Au
ditório Milton Campos, fiquei sabendo 
que o Ministro havia transferido .a sua 
conferência para outro dia e que o Se
minário se instalaria com outro confe
rencista. Inscrito para os debates, vi-me 
privado da honra e do prazer do diálogo 
com o· ilustre Ministro Shigeaki Ueki, 
pois que já não me seria possível nova
mente adiar a minha viagem a Sergipe. 

Diante do imperativo da viagem e do 
empenho em obter do Sr. Ministro res
postas às nossas indagações, às nossas 
dúvidas sobre a exploração do potássio, 
e de outro assunto de interesse do Es
tado, acabei decidindo-me por uma ter
ceira alternativa: viajar e enviar carta 
ao Ministro das Minas e Energia lamen
tando não poder ficar para ouvi-lo na 
sexta-feira, explicando os motivos da 
ausência e encaminhando as minhas 
perguntas. 

Estou certo de que o ilustre Ministro 
não tardará com sua resposta que ser
virá para esclarecer em definitivo a opi
nião pública do meu Estado. A palavra 
oficial que virá por intermédi·o desse 
pronunciamento de S. Ex.a, em respos
ta a indagações minhas e do Gover
nador José Rolemberg Leite, feitas por 
meu intermédio, porão fim às dúvidas e 
especulações que estão envolvendo a ex
ploração do potássio sergipano. 

Feitos esses comentários, acredito o
portuno incorporar ao discurso que es
tou pronunciando o texto da carta aqui 
referida, enviada por mim ao Sr. Minis
tro das Minas e Energia, em meu nome 
pessoal e atendendo à solicitação do Go
vernador José Rolemberg Leite. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA· 
DOR LOURJVAL BAPTISTA EM SEU DIS
CURSO: 

Brasília, 9 de junho de 1975. 
Exnw Sr. 
Ministro Shigeaki Ueki 
DD. Ministro d.as Minas e Energia 
EM MÃO 

Senhor Ministro, 
Cientificado de seu comparecimento 

perante a Comissão de Minas Energia 
do Senado Federal, em reunião a ser 
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realizada na manhã de hoje, -deixei de 
viajar exclusivamente a fim de estar 
presente a esse encontro. 

Isso pelo gr,ande interesse que tinha 
em ouvir a explanação a ser feita por 
Vossa Excelência a propósito da politica 
nacional no tocante a minerais. 

Maior ainda e.sse meu empenho, face 
ter recebido do Governador de Sergipe, 
Engenheiro José Rollemberg Leite, soli
citação para que formulasse algumas in
dagações ~ Vossa Excelência, sobre o 
problema do potássio sergipano. 

Inscrito em primeiro lugar para for
mular indagações a Vossa Excelência, 
tive, hoje cedo, a notícia de que a vinda 
do Ministro das Minas e Energia à Co
missão do Senado fora adiada para a 
próxima sexta-feira. 

Fiquei, Sr. Ministro, dessa forma pri
vado de ouvir a exposição de Vossa Ex
celência, bem como de dirigir a quem 
tão bem saberia nos esclarecer todas as 
dúvidas às perguntas por mim fPitas e 
aquelas que me haviam sido recomen
dadas pelo Governador do meu Estado. 

O meu prejuíZ<J parece insanável, pois 
já não poderei retardar mais viagem que 
devo fazer a Sergipe e que não mais 
posso adiar, pois é do interesse da 
ARENA. 

Já que serei privado de ouvir Vossa 
Excelência, discorrendo s·obre as.suntos 
da maior importância para o Brasil, gos
taria, ao menos, de obter as desejadas 
respostas às perguntas que preparara. 
Através delas seriam esclarecidas dúvi
das que muito preocupam o Governo e 
o povo de Sergipe. É em questão da 
maior relevância, .a que tenho dado o 
máximo de atenção há muitos anos, co
mo Deputado Federal, Senador e Gover.., 
nadar do Estado. 

Eis porque, Sr. Ministro, peço vênia 
para encaminhar a Vossa Excelência as 
indagações que f.aria pessoalmente, se 
pudesse comparecer à reunião da pró
xima sexta-feira. Ficarei aguardando os 
esclarecimentos tão ansiosamente dese
jados e esperados. É o que tenho certeza 
se dará, admirador que sou de Voss.a 
Excelência desde muito, acompanhando 
com toda atenção sua brilhante gestão 
no Ministério das Minas e Energia, car
go para cujo exercício foi convocado pe
lo eminente Presidente Ernesto Geisel. 

Senhor Ministro: 

A KALLIUM MINERAÇAO S/A, em
presa que firmou contrato com ,a CPRM, 
em 1972, para instalação de um comple
xo extrativo industrial, visando a pro
dução de potássio em Sergipe, em carta 
dirigida à CPRM e. amplamente divul
gada pela imprensa a 15 de .abril deste 
ano, se exime da responsabilidade quan
to à paralisação dos trabalhos para o 
cumprimento do contrato e atribui essa 
responsabilidade ao Conselho Nacional 
do Petróleo, que, em fevereiro do ano 
passado, mandou sustar os trabalhos 
face a conflito de lavra levantado pela 
PETROBRAS. 

Os órgãos governamentais não se pro
nunciaram sobre essa carta e nem se 
manifestaram sobre as condições técni
cas e financeiras da empresa. O Governo 
e o povo de Sergipe desejam que Vossa 
Excelência, Senhor Ministro, nesta opor
tunidade, dê informações sobre o assun
to, esclarecendo: 

a) como está constituída a empresa 
que vai explorar os sais de potássio de 
Sergipe; 

b) quando terão início os trabalhos 
complementares de pesquisa e qual a 
previsão quanto ao inido da produção; 

c) se o conflito de lavra, que a Kallium 
afirma ser um .suposto conflito, foi so
lucionado; 

d) qual o grau de prioridade dado pelo 
Governo, através do Ministério das Mi
nas e Energia, à exploração do potássio 
sergipano; quando poderá o Brasil con
tar, re.almente, com essa riqueza de que 
tanto necessita. 

2. Senhor Ministro, temos como tran
quilo que qualquer riqueza mineral ex
plorada em determinado ponto do Pais 
deve reverter em benefício para a região 
de que é extraída. Não deve a União ser 
beneficiária exclusiva de tal riqueza, sem 
que esta beneficie também o Estado, 
município ou região em que se situa. 

É em decorrência desse entendimento 
que desejo indagar de Vossa Excelência, 
Senhor Ministro, se o Governo pretende 
levar em consideração os apelos que lhe 
têm sido feitos para que, através de fór
mula hábil, o petróleo extr,aído da pla
taforma continental venha a reverter 
em proveito do Estado defronte o qual 
ela se situa e de cujo território é prolon
gamento. 
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Dispõe-se o Governo a atender a esses 
apelos, concedendo o que se chamou de 
royalties pelo petróleo extraído da pla
taforma submarina? 

Sem mais, aproveito a oportunidade 
para reafirmar a Vossa Excelência meu 
apreço e alta estima. 

Muito Cordialmente. 

Lourival Baptista. - 3.0-Secretário do 
Senado Feder.al. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Roberto Saturnino. (Pausa.) 

S. Ex.a. não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Osires Teixeira. (Pausa.) , 

S. Ex.a não está presente. 

Concedo a p,alavra ao nobre Senador 
Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, retornando à 
série de pronunciamentos feitos neste 
Plenário em resposta a críticas da nobre 
Oposição, trataremos hoje de assunto 
polêmico, mas que por isso mesmo exi
gente de análise fria. 

Referimo-nos aos reparos, e não pou
cos, oferecidos à industrialização brasi
leira por utilizar tecnologia lab{)r-saving. 

Quando tratamos do assunto distribui
ção de renda ano passado, estivemos co
mentando o fato de que economistas e 
outros profissionais da área de ciências 
humanas caem em freqüente contradi
ção com seus próprios condicionamentos 
culturais. 

Ora são típicos liberais cobrando ini
ciativas governamentais, ora são inter
vencionistas baseando-se num raciocínio 
de mercado livre. Também no debate so
bre as alternativas de uso tecnológico 
esse comportamento é constante. Quan
do se queixa a Oposição, por exemplo, 
de que a tecnologia usada na industria
lização do Nordeste (e nós nos confes
samos vítimas do mesmo alçapão de 
quando em vez) é demasiado sofisticada 
e Iabor-saving, o debate é posto em ter
mos de uma disponibilidade ampla de 
alternativas de escolha, que não existe 
no caso. 

Também não concordamos com alguns 
termos do dimensionamento dado a cer
tas indústrias, principalmente na déca-

da que antecedeu à Revolução. Mas 
somos os primeiros a reconhecer que 
as alternativas não eram tantas que se 
pudesse empregar máquinas exatamente 
adequadas à mão-de-obra existente em 
cada área. Tampouco poderíamos acusar 
as administrações anteriores e menos 
ainda os Governos da Revolução de pla
nejar a implantação de indústrias des
tinadas propositadamente ao consumidor 
abastado, fazendo os demais pagarem 
por isso em termos de custos aliás re
distribuídos em processos mal-adaptados 
à procura efetiva. 

Ainda que as opções de escolha tecno
lógica fossem muitas para a industria
lização, do ponto de vista da comunida
de sempre haveríamos que decidir por 
aquela que. simultaneamente, conduzi.~se 
ao desenvolvimento e mobilizasse a força 
de trabalho. 

Não é possível optar por uma ou outra 
linha de ação sem condenar ao fracasso 
qualquer delas. A ação política é obvia
mente aquela de encontrar a combina
ção que permita aos dois objetivos uma 
evolução permanente dirigida a sua 
função optimizadora. O economista não 
politico estaria desprezando a continui
dade do processo evolutivo, porquanto a 
sociedade não aceita desequilíbrios per
manentes, quebrando-se automaticamen
te a ordem vigente se o desequilíbrio se 
evidencia. 

Ora, a despeito do fato de que o pro
cesso recente de desenvolvimento eco
nômico seja tido pela Oposição como 
uma situação de desequilíbrio mantida 
a longo prazo, nem houve deuois dR Re
volução a quebra da estabilidade social 
nem ruptura no processo evolutivo que, 
portanto, é de desenvolvimento e não 
mero desacerto econômico. O crescimen
to puro e simples não poderia perdurar 
porquanto as mudanças de estruturas 
que caracterizam o desenvolvimento 
compõem o próprio mecanismo de esta
bil'ização do modelo econômico-social. 

Se oportunidades de emprego pelo me
nos compatíveis com o crescimento vi
gente não estivessem sendo criadas, por
tanto alargando o mercado interno, todo 
o crescimento, exceto o dirigido ao ex
terior, estaria sendo subsidiado ou por 
inflações (como aconteceu no últ'imo ano 
precedente à Revolucão) ou por uma 
pressão sobre os "não consumidores" 
absolutamente incontrolável por qual
quer sistema social. 
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Em vez disso, o produto, a renda, o 
emprego e, portanto, o mercado interno 
(além do externo) têm crescido quase 
harmonicamente por um período de 
nada menos que 6 anos. Esse crescimen
to por si só é indicação de que o modelo 
é exeqüível e estável nos termos da tec
nologia pela qual se optou (quantidade 
de capital - quantidade de mão-de
obra). 

Naturalmente, ela tem variado não ir
racionalmente pelo emprego puro e sim
ples dos recursos humanos existentes, 
mas por um ataque simultâneo à educa
ção em todos os níveis que têm possibili
tado a adaptação dos recursos humanos 
existentes à tecnologia pela qual se fez 
opção pensada para os termos de cada 
caso. Quando nos referimos a opção ra
cional, não queremos a tecnologia mais 
avançada, mas pelo menos aquela que, 
não ignorando as condições vigentes do 
respectivo mercado, permitisse a máxi
ma dispersão de efeitos sociais diretos e 
indiretos - emprego, adestramento -
investimentos induzidos nas áreas menos 
prioritárias, subordinados, sim, os autô
nomos das áreas mais relevantes. 

Fomos nós os primeiros a protestar 
quando nos pareceu que esses efeitos 
dispersivos estivessem menos presentes 
aos investimentos no Nordeste. Somos, 
também, os primeiros a reconhecer que 
depois dos estudos da COCENE os or
ganismos encarregados do assunto pro
curaram aperfeiçoar seus métodos de 
avaliação de projeto em direção a maio
res benefícios sociais que afinal é ape
nas parte da racionalidade de uma po
litica econômica. 

Parafraseando José de Almeida no 
Rela tório n. o 24 do IPEA, 

'
1uma politica económica eficiente 

para os países em desenvolvimento 
terá que perseguir dois objetivos: 
atrair para a economia monetária a 
maior parcela possível do potencial 
humano existente e melhorar, cons
tantemente, a qualidade da mão-de
obra". 

Naturalmente, estaríamos longe de 
cumprir o objetivo desenvolviment'l.sta 
que implica em mudança qualitativa até 
mesmo intrínseca dos fatores, inclusive, 
portanto, "melhorar constantemente a 
mão-de-obra, se com a finalidade de 
empregar toda a mão-de-obra não qua
lificada existente usássemos - descul
pe-nos a imagem - só enxadas. 

Eventualmente, quando estivéssemos 
assim dando emprego a todos a nível 
de subsistência, estaríamos desprezando 
os objetivos da comunidade como um 
todo (não qualificados inclusive), con
denando a mesma a um nível de de
senvolvimento .nivelado pelo mais baixo 
padrão. Constitui, portanto, mera falácia 
a pregação de outra qualquer redistri
buição de renda que não baseada na 
própria elevação do homem pelo seu po
tencial produtivo. 

Podemos até concordar em que as mu
danças estruturais que constituem o 
desenvolvimento possam provocar o de
semprego da mão-de-obra não qualifi
cada. Vamos até mais longe, reconhe
cendo os preconceitos sociais vinculados 
a profissões. Esses preconceitos, porém 
desaparecem pelo aculturamento global 
e pelo aumento de produtividade daque
les setores menos favorecidos. Da mesma 
forma o desemprego estrutural só pode 
ser remediado com paralelas providên
cias aos investimentos industriais -
educação e saúde especialmente - dos 
quais os Governos Revolucionários têm 
sido baluarte, além das medidas insti
tucionais. 

Não podemos aceitar que sejamos por
tanto as acusações de responsáveis pelo 
desemprego, subemprego e desemprego 
disfarçado. Reconhecendo a sua existên
cia em algumas regiões temos que tam
bém observar o superemprego e a escas
sez de mão-de-obra em muitos setores 
da economia nacional. O crescimento 
económico exige uma certa harmonia no 
crescimento dos vários fatores mas é no 
paradoxo do crescimento desarmônico 
que se encontra a semente da mudança 
estrutural que caracteriza o desenvol
vimento. 

Desse crescimento desarmónico não 
temos fuga, podendo quando mui to re
duzi-lo a níveis toleráveis pelo sistema 
enquanto procuramos localizar os dese
quilíbrlos onde se possam tornar con
dizentes ao progresso. Em outras pala
vras, é o desequilíbrio produzido por op
ções de altos níveis tecnológicos cada 
vez mais altos que estimula os recursos 
humanos a se qualificarem em nivel 
compatível ·com um estado de progresso 
cada vez mais elevado. 

Não é válido supor que o bem-estar 
geral possa ser conseguido por uma 
mera distribuição ou redistribuição da 
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' renda que não constitua mecanismo 
auto-sustentável de elevação do padrão 
de vida. Fora esse o caso, e os america
nos que· chegaram ao que todos olham 
como modelo de desenvolvimento não 
estariam sofrendo os problemas sociais 
de uma folha de auxílio social cada vez 
maior, rendendo mais problemas do que 
satisfação. 

Os desempregados e subempregados 
americanos, estes sim, cada vez mais 
qualificados e insatisfeitos, recebem por 
puro e simples ato de redistribuição o 
preço de seu próprio problema social e 
moral - os beneficiários do Welfare 
recebem 400 dólares que não lhes per
mitem mais que a sobrevivência em es
tado de miséria. 

Um mecanismo de integração social é 
aquele em que os empregos são criados 
à proporção que o próprio homem dispõe 
de poder de barganha para representar 
estímulo de investimento gerador de 
produção. A mera renda não oriunda da 
participação efetiva no processo produ
tivo não parece regenerar-se porquanto 

· não causa os desequilíbrios setoriais de 
procura e oferta no mercado de bens e 
serviços. 

A renda redistribuída por decreto, an
tes que por mecanismo econômicoO built
in no processo, só causa pressões, na 
área de subsistência, que desloca fatores 
de outras áreas, onde a inovação se da
ria, ou pelo menos o crescimento em 
áreas mais sofisticadas. Daí as baixas 
taxas de crescimento do produto, a falta 
de oportunidades de investimento, que 
leva à exportação de capitais, como à 
luta pelos mercados internacionais. 

Mas voltando ao nosso problema de 
emprego e renda. Acredita-se que o de
senvolvimento econômico do Brasil vol
tou-se para a industrialização como 
uma conseqüência das pressões no Ba
lanço de Pagamentos. É, pois, herança 
dos governos revolucionários os desequi
líbrios agudos do tipo perturbador, que 
resultaram do esgotamento das áreas 
mais dinâmicas de substituição de im
portações. Em 1963 e 1964, não só havia 
desemprego, subemprego e desemprego 
disfarçado, mas esse último era de pro
porções gigantescas, quer pela irrealida
de dos salários de vários setores, quer 
pela inflação que mais facilmente se 
transferia para as rendas fixas (salá
rios). 

o que se fez, como já tivemos a opor
tunidade de explicar, foi corrigir essa 
disparidade dos termos monetários da 
economia para os termos reais de pro
dução. 

Conquanto os primeiros anos de subs
tituição de importações e, portanto, de 
industrialização tenham tido seu meca
nismo baseado na procura insatisfeita 
do mercado interno e, mais ainda, no 
afã de economizar divisas escassas, a um 
certo ponte a industrialização passou a 
ser estimulada - por que não dizer -
a seguir dirigida. 

O processo de substituição de impor
tações, que era o meio hábil para tal, 
através do mecanismo da transferência 
de recursos via inflação, permitiu a cap
tação de recursos para os empresários, 
que eram os agentes da industrialização 
substitutiva de importações, não haven
do contrapartidas no preparo dos recur
sos humanoOs para integrarem esses me
canismo. O fato acabou por provocar 
desequilibrios severos e tensões internas 
insuportáveis para o sistema. Daí a cri
se, daí a Revolução. 

Por um lado, a concentração de renda 
para industrialização se fazia muito 
brusca, por outro lado, não se provia o 
sistema de um mecanismo automático 
de correção futura de concentração, que 
seria a capitalização do próprio homem 
para integrar-se no processo. 

A estrutura industrial então montada 
tinha baixa produtividade, capacidade 
ociosa que não podia ser combinada com 
outros fatores e, por isso mesmo, custos 
elevados novamente transferidos ao es
treito mercado interno de então. Pode-se 
entender que tensões se foram acumu
lando, intra-sensoriais e inflacionárias. 

Elas se transferiram para o campo so
cial e sobreveio o Movimento de 31 de 
Março. 

Os primeiros anos da Revolução foram 
praticamente de correção em todas as 
áreas onde as distorções se localizavam 
com mais clareza. 

O assunto já foi aqui bastante per
cutido. 

Ao iniciar-se propriamente a recupe
ração econômica, as estratégias adota
das foram novamente sujeitas às restri
ções do balanço de pagamento. 

Não se escolheu então, como opção 
consciente e maldosa (como parece su-
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gerir a Oposição), relegar o trabalho na
cional instalando indústrias sofisticadas 
baseadas em tecnologia Iabor-saving. 
As áreas onde ainda era possível fazer 
o processo de substituição de importa
ções eram, então, reduzidíssimas, de tec
nologia ultra-sofisticada, exigindo faro
res complementares (mercado e mão-de
obra especialmente) de que não dispú
nhamos .. A alternativa era alargar o 
mercado interno com o externo, natu
ralmente com tecnologia e estrutura de 
custos internacionalmente competitivas, 
ou prostituir - desculpem-nos o termo 
- a economia por um subsídio em mas
sa ao consumo a níveis de subsistência. 

A primeira alternativa nos parece 
construtiva, pelo que representa de cres
cimenro em termos realistas, condizen
tes a um mecanismo de sofisticação 
também dos recursos humanos, não se 
limitando ao setor exportação. Pelo con
trário, esta alternativa está associada a 
outras áreas, consideradas germinativas 
de outras indústrias que não as implan
tadas como apenas mecanismo de subs
tituição de importações .. Definidas como 
tais estavam as indústrias mecânicas, 
elétricas, de material de transporte e 
químicos, metais não-ferrosos, papel, ce
lulose e cimenro. 

É fato também que, desde o início da 
industrialização e não menos nos anos 
recentes, já em plena vigência do mo
delo brasileiro de desenvolvimenro, o 
deslocamento populacional, mais que o 
simples crescimento da população urba
na, resultou algumas vezes em desem
prego e subemprego urbano. A urbani
zação demasiadamente rápida, como 
conseqüência do estímulo da industria
lização, de salários inflacionários e pa
ralelo desamparo da área rural, é que 
realmente evidenciou algumas vezes a 
existência de desemprego, subemprego e 
desemprego disfarçado. 

No período de correção desses desvios 
já se procurou criar uma estrutura evo
lutiva da ocupação. Ao mesmo tempo em 
que inúmeras reformas sociais têm pro
curado equiparar aos poucos o trabalha
dor rural ao urbano, os estímulos irreais 
dos salários industriais e urbanos se 
foram apagando, para diminuir o ritmo 
do êxodo rural. 

É verdade inconteste que, mantido o 
investimento industrial que gerou as al
tas taxas de crescimento dos anos após 
1968, o que tivemos nos centros urbanos 

e industriais já desenvolvidos foi escas
sez de mão-de-obra. Nessas áreas, como 
em São Paulo e Rio de Janeiro, uma ver
dadeira revolução ocupacional se verifi
cou, com mudança generalizada na es
trutura de salários, por exemplo, no se
tor construção. Mas, a despeito disso, 
algumas análises, baseadas em dados 
provisórios do Centro Demográfico de 
1970, dispensaram um tom pessimista 
aos comentários politico-econômicos. 
Como vivíamos um período de realismo 
algumas vezes difícil de suportar depois 
das políticas desvairadas de crédito fá
cil e salários falsos do período pré-revo
lucionário, é fácil entender por que esse 
pessimismo se propagou com tons emo
cionais. 

Posto que esses resultados não pudes
sem ser debitados à política dos Gover
nos Revolucionários, a reação dos anos 
60, apesar da crise, desacreditou as aná
lises. Elas atribuíam ao processo indus
trial completa incapacidade de absorver 
a mão-de-obra que estava sendo gerada. 
Pior ainda, o desemprego, sendo ele re
sultado do estímulo às tecnologias Ia
bor-saving e desestimulo do u.so de 
mão-de-obra, dados os encargos sociais 
paralelos. 

Em 1970, analisando-se as variáveis 
econômicas e sociais ao longo dos 20 
anos, verifica-se que o volume de em
prego no setor secundário elevou-se de 
3,8% ao ano. Excluindo-se a construção 
civil, ainda assim a ocupação nas in
dústrias de transformação evoluiu a 
3,6% ao ano (pág. 69 e 70 - Relatório 
do IPEA n.0 24). 

If>go cai por terra a tese de que os 
est1mulos ao uso de tecnologia sofisti
cada tenham reduzido a oportunidade 
de emprego, e o sacrifício dos níveis de 
produtividade seja necessário à refor
ma social. 

Nem queremos dizer aqui que tenha
mos atingido a solução de emprego para 
uma sociedade "tipicamente agrária" 
apenas 25 anos atrás. 

Mais que criar empregos industriais df' 
baixa renda, a industrialização visa à 
elevação do padrão de vida pela elucida
ção do homem, sucessivamente, das ár
duas tarefas agropasroris e das lides 
que possam ser automatizadas para as 
atividades criadoras. Assim, não é ao 
consumidor de automóveis que visa o 
subsídio à indústria auromobilistica, mas 
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a sua capacidade de gerar indústrias, 
empregos e rendas em tantas outras 
áreas como uma repercussão encadeada. 

Como frisamos, o crescimento da po
pulação urbana (6%) é que se deu a 
um ritmo maior que a geração de em
pregos nos dois setores (secundário e 
terciário 4,2) . 

O salto do setor rural para o urbano 
é que se revelou difícil, quando não im
p·ossível, para trabalhadores desprepara
dos. 

Por sua vez o trabalhador urbano, as
sociado ao resto da população metropo
litana, passou a ter maior poder de bar
ganha para obter defesas contra a in
flação, enquanto o setor rural era des
tituído novamente, obrigando-se suas 
populações ao êxodo. 

Aí a redistribuição concentradora se 
dava sem nenhuma contrapartida -
antes das reformas iniciadas pelo PRO
TERRA e pelo PRORURAL em favor da 
população urbana, contra a população 
rural. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
todo o prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino - Estou ou
vindo com toda atenção o discurso de 
V. Ex.a, como habitualmente o faço, pelo 
conteúdo meritório que sempre têm seus 
pronunciamentos. Confesso a V. Ex.a que 
ao per_ceber, no seu discurso de hoje, que 
tratana do problema social, do problema 
do emprego ... 

O SR. VffiGíLIO TAVORA - Inicia
remos. Não temos a pretensão de fazê-lo 
nestes exíguos minutos de que dispomos. 

O Sr. Roberto Saturnino - Confesso 
que estranhei V. Ex.a não tivesse inicia
do precisamente, com a discussão dos 
dados recentemente colhidos pela Pes
quisa Nacional de Amostra Domiciliar -
PNAD, dados do fim de 1973, ex.atamente 
naquela época em que se falava muito 
pelos jornais, e o próprio Ministro da 
Fazenda alardeava, da chamada escas
sez de mão-de-obr.a nos grandes centros. 
E o que revela agora a PNAD é que exa
tamen te naquela época, quando a econo
mia nacional estaria no seu auge de 
superaquecimento, quando a escassez de 
mão-de-obra era "evidente" em muitos 
dos grandes centros do País, o que revela 
a PNAD é que, justamente naquela épo
ca, mais de 20% da população ativa do 

País, da população economicamente ati
va nas grandes cidades, nos centros ur
banos, encontrava-se declaradamente 
desempregada ou com desemprego dis
farçado, trabalhando men-os de 40 horas 
semanais e com 40% dessa população 
ativa recebendo salários menores ou 
iguais a·o salário mínimo. São dados ob
jetivos recolhidos pela agência oficial do 
Governo, e que demonstram claramente 
a situação de desemprego crônico e de 
remuneração baixíssima dessa enorme 
c.amada da população brasileira. Por 
conseguinte, acho que esses seriam os 
elementos a serem estudados e discuti
dos. Mas, por que isso? Será que não ha
veria alternativa capaz de obviar e.sse 
problema? V. Ex. a, no seu discurso, pa
rece sustentar a opinião de que não ha
veria alternativas, de que a Rev·olução 
adotou a única alternativa possível. Te
mos refutado esse ponto de vista cons
tantemente e continuamos a refutá-lo. 
Achamos que há outr<Js caminhos, um 
dos quais é o de que dependemos: a busca 
de linhas de desenvolvimento baseadas 
mais em composição de fatores que fa
voreçam o emprego de mão-de-obra. E 
é perfeitamente possível, sem abalar o 
desenvolvimento tecnológico que é ne
cessário em alguns dos grandes setores 
industriais do País. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Os apar
tes de V. Ex.a, eminente Senador Rober
to Saturnino, são sempre bem-vindos, 
ilustram os pronunciamentos que aqui 
fazemos, mas data venia, vamos permi
tir-nos deles, no caso, dissentir e muito. 
Afirmamos algo; V. Ex.a diz outra ver
dade, mas a verdade que V. Ex..a enuncia 
não se contrapõe àquela por nós apre
sentada. Justamente, frisamos - talvez 
não com a eloqüência que, acreditamos, 
V. Ex.a. em nosso lugar imprimiria às 
palavras - que a escassez que existia 
era da mão-de-obra qualificada e mos
tramos o descomp.asso que existia e nos 
referimos - pensamos que até de ma
neira bem enfática à situação do traba
lhador não-qualificado, ou insuficien
temente qualificado, indo ex-abrupto do 
meio rural para o meio urbano, e do des
locamento que se sentia. Não nos choca
mos um ponto, uma vírgula, nesta pri
meira parte com a assertiva de V. Ex. a.. 

Divergimos, sim- e bastante- quan
do V. Ex.a, sem a apreciação das premis
sas por nós estabelecidas, quanto à es
treitíssima faixa que existia para subs
tituição de importações após 1964, e, por
tanto, que exigia - aí, sim - alta sofi9-
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ticação, disse que haveria para este caso 
uma outra idéia de manobra, uma outra 
opção. 

Nós estamos em que não. Não vemos 
como, dentro de uma faixa estreita de 
industrialização que exige alta especia
lização, e ao mesmo tempo que impõe 
economias de mercado, como seja, a in
dústria de bens de capital, a indústria 
dos grandes insumos básicos, a indústria 
do papel e da celulose, para só citar al
gumas delas, tenha a opção de não pro
curar instalar indústrias que, realmente, 
usem a tecnologia do dia. É simples, 
não? 

Esse é o nosso ponto, justamente de 
dissensão. Na primeir.a parte reputo que 
havia má compreensão do que afirma
mos por parte de V. Ex.a ou talvez má 
expressão de nosso pensamento, por 
nossa vez. 

Quanto à segunda, aí, sim, está o nosso 
inteiro desacordo, a nossa divergência. 

O Sr. Roberto Saturnino - Desculpe
me se entendi mal. Evidentemente, ao 
me referir daquela forma, lembrava-me 
de inúmeras declarações que saíam nos 
jornais da época, declarações do Minis
tro Delfim Netto, anunciando exata
nlente is.so, a escassez de mão-de-obra 
não qualificada, a escassez de serventes 
para construção civil, coisa que agora a 
PNAD, com seus dados objetivos, vem 
desmentir integralmente. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Excelên
cia, graças àquela esportividade que pre
side nossas discussões, V. Ex.a está de 
posse de cópia do nosso discurso e vai 
ver aí que nos referimos especificame·n
te à mão-de-obra qualificada e frisamos 
até com os riscos, sublinhando. 

O Sr. Roberto Saturnino - Quanto à 
segunda parte, nobre Senador Virgílio 
Távora, nunca fui daqueles que defende
ram e acharam que, realmente, o pro
cesso de substituição de importações ha
via-se esgotado ao fim da década dos 
50, que havia uma faixa estreitíssima, 
que era preciso buscar outr.as alternati
vas. Sempre achei, já naquela época, ha
via condições de se iniciar o processo de 
substituição de importações, na área de 
produção de equipamentos. Isto que o 
Governo, hoje, se declara disposto a fa
zer, já havia oportunidades naquela 
época, é claro, que oportunidades não 
tão grandes como as de hoje. As de hoje 
são tão grandes que o problema a en
frentar vai ser realmente difícil. Se ti-

véssemos começado há dez anos, o pro
cesso teria sido muito mais natural e 
muito mais fácil. Mas, isso não é tudo. 
mesmo que as oportunidades de substi
tuição de importações fossem muito es
treitas, havia outro caminho a ser per
corrido pela indústria nacional no seu 
desenvolvimento: o atendimento do con
sumo dessa enorme massa de brasileiros 
que estava for,a do mercado. Então, era 
uma questão de redistribuição de renda 
àquela época, e,· com isso, incentivar a 
produção. V. Ex.a há de saber, como todo 
mundo sabe, que as inversões, os investi
mentos industriais só se fazem ·para 
atender à demanda de determinada f.ai
xa de consumidores. Por conseguinte, a 
indústria de tecidos, que entrou em crise 
crônica há dez anos, a indústria de cal
çados, idem, a indústria de produtos ali
mentícios, estas poderiam ter sido as in
dústrias que continuariam o proces.so de 
crescimento industrial brasileiro, desde 
que a renda fosse distribuída de f.orma 
mais justa, exatamente o que já pregá
vamos àquela época. Deixou de ser feita 
essa redistribuição durante esses 10 anos. 
Enveredou o País por outro modelo ex
trovertido. Esperamos que, agor.a, se re
tomem aqueles caminhos, os caminhos 
legítimos e que dizem respeito ao atendi
mento do real interesse da população 
brasileira: redistribuição da renda, alar
gamento das faixas do merc.ado interno 
e, concomitantemente, substituição na 
área de produção· de equipamentos. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Eminen
te Senador, vamos ter ocasião - o Sr. 
Presidente manda-nos informar que o 
nosso tempo já está esgotado - de per
cutir bem este problemas das rendas. 
Confessamos que pensávamos ir falar 
depois das 15 horas, e, assim, teríamos 
uma larga margem para abordar o as
sunto. Mas não vamos furtar-nos de dis
cutir o tema. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.a um .aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Termi
nando de responder ao aparte do Sena
dor Roberto Saturnino, concederemos o 
aparte a V. Ex.a 

Dizemos não, caro Senador. Não somos 
da opinião de V. Ex.a A maneira - per
mita-nos dizer - cepaliana de encarar 
um súbito desabrochar de mercado in
terno, apenas por um aumento brusco de 
renda, não a encampamos. Não acredi
tamos nesses milagres. Não acreditamos, 
também, e vimos V. Ex.a como nosso 
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aliado já no último discurso, que este se 
desse, como o ilustre Líder de V. Ex.a 
desejasse, mercê apenas de uma politica 
salarial autêntica, generosa, honesta, 
como é dito. Acreditamos muito - no
bres Colegas nos permitam entrar um 
pouco na economês - na existência dos 
países subdesenvolvidos ou em vias de 
desenvolvimento do anel de Feedback, 
do qual não podemos libertar-nos: (ex
pansão da produção - expansão dos 
custos de produção - expansão da mas
sa salarial -expansão da renda dispo
nível para o consumo - expansão da 
demanda de bens finais - expansão da 
produção). Cabe ao Estado mantê-lo. 
Mas isto progressivamente. Não acredi
tamos, eminente Senador, que, por um 
passe de mágic.a, se obtivesse o que V. 
Ex.a tão otimistamente deseja fazer. 

O Sr. Roberto Saturnino - Não esta
mos referindo-nos a passe de mágica. 

O SR. VffiGíLIO TAVORA - Com 
prazer ouvimos o ilustre Líder da Opo
sição. 

O Sr. Franco Montoro - Nobre Sena
dor Virgilio Távora, como sempre V. Ex.a 
traz uma contribuição estudada e fun
damentada. 

O SR. VIRGíLIO TA VORA - Temas 
para debate, para colher as luzes de V. 
Ex. as 

O Sr. Franco Montoro - Na mesma 
linha das observações que acabam de ser 
feitas pelo senador Roberto Saturnino, 
faço duas ponderações: uma, do ponto 
de vista econômico; outra, do ponto de 
vista social. · 

O SR. VffiGíLIO TAVORA- Perfeito. 
Vamos a elas. 

O Sr. Franco Montoro - Do ponto de 
vista econômico, V. Ex.a está sendo mais 
realista do que o rei, porque aquilo que 
o Senador Roberto Saturnino acaba de 
indicar foi reconhecido pelo Governo. O 
apoio, por exemplo, excessivo dado à in
dústria automobilística, em detrimento 
do apoio a outros setores. Isto foi dito, 
com todas as letras, pelos representantes 
do atual Governo numa reunião na Fe
deração das Indústrias de São Paulo: 
"não esperem ter aquela proteção que 
foi excessiva, que beneficiava, na reali
dade, pequena parte da população com o 
sacrifício da imensa maioria." V. Ex.a 
continua a defender, incondicionalmen
te, o acerto daquela política, cujo erro 
foi reconhecido e sua retificação ensaia-

da pelo atual Governo. Em segundo lu
gar, do ponto de vista social com certa 
ironia V. Ex.a fala que não é com rea
justes salariais que se resolve o proble
ma. Mas a ratificação da politica sala
rial foi iniciada por este Governo. tam
bém, que reconheceu o erro dos Gover
nos anteriores, e, no dia 1.0 de maio, pro
cedeu a um reajuste de salário, inician
do nova modalidade de politica salarial, 
o aumento do salário mínimo em índice 
superior ao da inflação, exatamente pa
ra corrigir aquele erro. E esse erro não 
é apenas ec·onômico, é de conseqüências 
sociais. V. Ex.a se referiu aos a.spectos 
sociais, e disse que deles tratará no seu 
próximo discurso. Desde já, para ficar 
consignado o ponto de vista da Oposi
ção, permito-me citar e estará inserido 
no discurso de V. Ex.a um dado objetivo, 
constante de estudo realizado pela revista 
Banas, cuja autoridade é reconhecida 
por todos nós. O título desse artigo é o 
seguinte: "A Mortalidade Cresce com a 
Queda do Salário Real". Vem, então, o 
quadro da mortalidade infantil na ci
dade de São Paulo, na Grande São 
Paulo, onde se verifica que, ao contrário 
dos dados otimistas apresentados por V. 
Ex.a, há um dado objetivo, e oficial do 
próprio órgão do Estado de São Paulo 
que nos mostra que o índice de mortali
dade infantil por mil habitantes, naque
la cidade passou, de 1960 a 1970, pela 
seguinte variação: em 1960, 62,94; em 
1961, 60,21; em 1962, 64,42; em 1963, 
69,90; em 1964, 67,75; em 1965, 69,38: em 
191Y6, 73,80; em 1967; 74 31; em 1968, 76,61; 
em 1969, 84,34 e em 1970, 89,46 - prati
camente 90 por mil, acréscimo, como V. 
Ex.a vê, que acompanhou o decréscimo 
do salário. Na mesma proporção em que 
o salário caía, a mortalidade infantil 
aumentava. 

O SR. VffiGíLIO TAVORA- V. Ex.a 
quer dizer na proporção inversa. 

O Sr. Franco Montoro - Sim, Exce
lência, na proporção inversa. A medida 
que o salário cai, a mortalidade infan
til aumenta. São dados objetivos do pe
ríodo a que V. Ex.a se refere. São dois 
dados objetivos que apontamos à consi 
deração de V. Ex.a, p,ara c;.ue explique 
por que, quando o Governo reconhece o 
apoio excessivo a uma indústria de bens, 
que beneficiou pequena minoria, uma pe
quena parte da população, - a indús
tria automobilística, aumenta a mortali
dade infantil, ao mesmo tempo em que 
caem os salários. Esses dois dados bru
tais contrastam com a defesa desse tri-
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unfalismo que V.- Ex. a inesperadamente 
retoma hoje, na defesa da politica do 
Governo passado. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Nobre 
Senador Franco Montoro, a Presidência 
com a bondade que caracteriza todos os 
mineiros, já nos deixou ultrapassar de 
muito nosso tempo, mas vamos dela abu
sar dois minutos par,a lhe dar a resposta, 
ao nosso ver. 

Primeiro: não há ironia nenhuma de 
nossa parte. Apenas rimos quando nos 
referimos à questão de se dizer que não 
só apenas o salário - V. Ex.a esqueceu 
do "só" - resolveria esse problema, por
que justamente ainda soavam nos nossos 
ouvidos as p,alavras pronunciadas no fim 
da semana passada pelo muito ilustre re
presentante do Estado do Rio de Janei
ro. Temos aqui, e leremos para encanta
mento de V. Ex.a, quando reclamava o 
nobre Vice-Líder da Oposição o corte de 
subsídio: 

"O Governo, ao que parece, preten
de obter essa redistribuição apenas 
pela via política salarial de reajus
tamento salárial mais justo." 

Naturalmente, depois houve a corre
ção, porque estamos apenas com notas 
taquigráficas. 

"Como essa modificação, entretanto, 
até ag·ora não teve nenhum. cunho 
redistributivo mais significativo, é 
de se supor que, realmente, o Go
verno pretenda apenas implementar 
uma política de maior justiça social, 
.apenas com reajustamentos salariais 
honestos, como foi efetivamente o de 
1975. Não obstante o nosso aplauso 
a essa mudança na orientação da 
política salarial, aplausos que já re
gistramos aqui, repito em várias o
portunidades, não achamos que essa 
política salarial, por si só, dado o 
quadro a que chegou a distribuição 
de riquezas no País, seria suficiente 
para produzir uma alteração profun
da e significativa." 

Então, não havia ironia. Havia riscos, 
porque estávamos recordando, justa
mente, palavras muito abalizadas, para 
nós e para a Oposição, embora nós, de 
vez em quando, dela divirjamos. 

N.o 2: o f.ato ... 
O Sr. Franco Montoro - Mas, nobre 

Senador, não há nenhuma contradição 
entre uma e outra coisa. Ninguém afir-

ma aqui que apenas os salários resol
vem ... 

O Sr. Roberto Satumino - Ia dizer 
exatamelite isto, Senador Franco Mon
t.oro. 

O Sr. Franco Montoro - . . . mas ape
nas a importância que o salário tem, e 
que V. Ex.a esquece. 

O SR. VffiGíLIO TAVORA- E aqui 
dissemos ... 

O Sr. Franco Montoro - O salário é a 
remuner.ação do homem que trabalha. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Muito 
obrigado, muito agradecido pela inter
venção de V. Ex.a neste momento, por
que, na ânsia que o nobre representante 
por São Paulo teve de dar o aparte sa
larial, não reparou que diss·emos - e 
tornamos a repetir- quando falávamos 
na parte salarial: "só a parte salarial". 
Tinha um "só" que V. Ex.a não tem por 
que razão, e não achou conveniente in
serir no seu aparte. 

Quanto à questão da mortalidade in
fantil que, afirma V. Ex.a, ficou na pro
porção inversa da queda ... 

O Sr. Franco Montoro - Dos salá
rios. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- ... do 
salário real, dizemos a V. Ex.a que amor
talidade infantil em São Paulo é um pro
blema comum a todos os grandes ajun
tamentos humanos. Atesta ainda a in
capacidade que tem o poder público de 
atender a uma megalópole como São 
Paulo, que cresce mais rapidamente que 
qualquer outra do mundo ... 

O Sr. Franco Montoro - A afirmação 
de V. Ex.a é muito ousada. Nos grandes 
aglomerados humanos, não é isso que 
acontece; nas grandes cidades ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Isto diz 
V. Ex.a Nós achamos o contrário ... 

O Sr. Franco Montoro - Não! Estão 
aí Nova York, Paris etc., onde a situa
ção é diferente. É só São Paulo. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - V. Ex.a 
gostaria, então, viéssemos aqui jogar pe
dras na indústria automobilística? 

O Sr. Franco Montoro- Não! 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Vamos 
repetir o que dissemos, que é exatamen
te o nosso pensamento, lido, para que 
não haja a menor deturpação a respeito. 
Assim, "não é ao consumidor de automó-

I. 
,o 
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veis que visa o subsidio à indústria au
tomobilística , mas à capacidade dessa 
indústria de gerar indústrias, empregos 
e renda em tantas outras áreas como 
uma repercussão encadeada." 

O Sr. Franco Montoro - Mas esses 
subsídios, se estendidos à indústria da 
alimentação e à de tecidos proporciona
riam os mesmos resultados! 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Em ab
soluto, não! E não! Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, atendo ao pregão da Mesa; 
.apenas gostaríamos de ler trecho que fi
caria incorporado ao nosso discurso: 

Mas como balanço positivo acabamos 
por implantar na estrutura sócio-eco
nômica um mecanismo ev<Jlutivo de 
ocupação baseado no aperfeiçoamento 
da qualificação humana erradicando 
muitas das distorções que baseavam 
certos salários numa barganha política 
momentânea totalmente desprovida de 
outro racional que não a sustentação 
ideológica transitória e instável. 

A sucessiva integração do trabalhador 
urbano e rural depende de qualificação 
porquanto a situação presente é de pa
ralelo desemprego e escassez de mão-de
obra. 

As vezes os trabalhadores disponíveis 
de qualificação apenas incipiente não 
podem ser empregados nas ocupações que 
a industrialização em níveis racionais e 
internacionalmente competitivos estão 
gerando. 

A limitação que se impõe ao sistema 
é a de adequar esse mal qualificado tra
balhador aos demais fatores de produ
ção porque o homem seja a variável de
pendente no modelo brasileiro de desen
volvimento, mas porque o inverso con
denaria o sistema ao nivelamento por 
baixo, em vez de conduzir ao progresso e 
desenvolvimento. 

Enquadrado no conceito de desenvol
vimento, o desenvolvimento científico, o 
progresso tecnológico e a capacidade 
transcendental de criar, imanente ao 
homem, temos que admitir que entre 
o trabalhador potencial brasileiro e a 
sua ocupação e integração no processo 
econômico está ainda o despreparo cul
tural e, às vezes, a própria falta de 
conscien tização. 

Se não incluirmos no conceito de de
senvolvimento os fatores únicos que nos 
distinguem como seres humanos vis-à-

vis a fauna, talvez nos assistisse a al
ternativa de isolá-lo em algumas áreas 
onde a natureza mais pródiga nos faz 
hesitar entre pescar o sutento quotidia
no em bucólica liberdade e esperar por 
uma semana de férias em pescaria. 

Eis uma atitude que já não é viável no 
.contexto da revolução informativa e dos 
efeitos, demonstração dos próprios meios 
de comunicações. É exatamente aí que 
se localiza o problema de desencontro 
entre aspirações que crescem mais ra
pidamente que a capacidade do sistema 
para educar e pela educação integrar 
o indivíduo ao processo que o envolve. A 
rigor, portanto, o fator limitador de ex
pansão passa a ser a capacidade de for
mação do trabalhador e, de um: modo ou 
outro, a sociedade o sustenta em níveis 
de subsistência até que ele adquira ca
pacitaçio para sustentar-se. Ao optar 
por uma economia realística, em vez de 
subsidiar o sustento que conduziria a 
disto_rções, o que se faz é minimizar o 
custo dessa espera, alocando-se os re
cursos poupados nas estruturas de inte
gração social. 

O subsídio ao consumo, tão do agrado 
do ilustre Vice-Líder da Oposição, é te
ma, porém, de outro pronunciamento 
nosso, já que abusamos demais do tem
po concedido pelo Sr. Presidente desta 
Casa. 

Era. o que tínhamos no momento a di
zer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Sena-
dores: · 

Adalberto Sena - Evandro Carrei
ra - José Esteves - Mauro Be
nevides - Arnon de Mello - Augus
to Franco - Luiz Viana - Dirceu 
Cardoso- Amaral Peixoto- Benja
mim Farah - Orestes Quércia -
Accioly Filho - Ma ttos Leão - Tar
so Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Através da Mensagem n.0 107/75, o 
Senhor Presidente da República subme
te ao Senado Federal a escolha do pro
fessor José Carlos Moreira Alves para 
exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Oswaldo Tri
gueiro de Albuquerque Mello. 

Com vistas à apreciação da matéria, a 
Presidência convoca Sessão Extraordiná
ria a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, neste plenário. 
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Sobre a mesa, Projeto que será lido 
pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

~ lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.0 100, de 1975 

Destina 15% da renda líquida da 
Loteria Esportiva Federal a;os excep
cionais, introduzindo alteração no 
Decreto-Lei n. 0 594, de 27 de maio de 
1969, e determina outras previdên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 3.0 , do Decreto-Lei n.0 

594, de 27 de maio de 1969, que instituiu 
a Loteria Esportiva Federal, alterado 
pelo Decreto-Lei n.0 872, de 15 de· setem
bro de 1969, passa a vir reescrito nos se
guintes termos: 

"Art. 3.0 - A renda líquida obtida 
com a exploraç~.o da Loteria Espor
tiva Federal será, obrigatoriamente, 
destinada a aplicações de carát~r 
assistencial, educacional e aprimora
mento físico, e será distribuída de 
acordo com programação expedida 
pelo Poder Executivo, observadas as 
.seguintes taxas: 

a) 25% (vinte e cinc.o por cento) 
para pr·ogramas de assistência à fa
mília, à infância e à adolescência, a 
cargo da Legiã·o Brasileira de Assis
tência; 

'b) 15% (quinze por cento) para a 
educação de excepcionais, entregues 
ao respectivo pai ou responsável, 
mensalmente; 

c) 30% (trinta por cento) para pro
gramas de educação física e ativi
dades esportivas; 

d) 30% (trinta por cento) para o 
Fundo Nacional do Desenvolvimen
to da Educação CFNDE) . 

§ 1.0 - A cada excepcional, dos refe
rid·os na letra b, será atribuído o 
equivalente a um salário-mínimo: 
§ 2.0 - Somente fará jus ao recebi
mento d-o previsto na letra b o pai 
ou responsável que comprove a im
possibilidade de arcar com as despe
sas do excepcional, ou perceba r.1en·:.s 
de dois salários-mínimos." 

Art. 2.0 - O Poder Executivo regulá
mentará a ppresente Lei no prazo de no
venta dias, contados da data em que foi 
publicada. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor 
no exercício seguinte ao de sua publica
çã·o. 

Justificação 

A Constituição da República Federati
va do Brasil, em sua redação original, de 
24 de janeiro de 1967, ao disciplinar as 
matérias sobre as quais tem competênci::l. 
a União para legislar, previu: 

"a execução da Constituição e dos 
serviços federais" (art. 8.0 , XVII, a) . 

A Emenda n.0 1, de 1969, imprimiu ou
tra redação a esse dispositivo, estabele
cendo: 

"Art. 8.0 - Compete à União: 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o O O O O O I O O 

XVII - legislar sobre: 
a) cumprimento da Constituição e 
execuçã.o dos serviços federais". 

Ao cuidar da Família, da Educação e 
da Cultura, no art. 175, ordenou em seu 
§ 4.0: 

"Lei especial disporá sobre a assis
tência à maternidade, à infância e à 
adolescência e sobre a educação de 
excepcionais". 

Nossos Estatutos Supremos anteriores 
não aludiram ao excepcional. Este so
mente foi contemplado no texto consti
tucional a partir de 17 de outubro de 
1969, data da Emenda n.0 1. 

O Decreto-Le1 n.O 594, instituidor da 
Loteria Esportiva Federal, é anterior, 
data de 27 de maio de 1969. Ao desti
nar parte da renda líquida da Loteria 
Esportiva, atribuiu 40% para programas 
de assistência à família, à infância e 
à adolescência. 

I 

Desses 40% é que endereçamos 15% 
para a educação de excepcionais, com a 
iniciat1va em justificação, dando cum
primento à disposição imperativa do § 
4.0 , do art. 175, sobretranscrita. 

Prescrevendo, como o faz o art. 43 da 
Constituição que ao Congresso Nacional 
- com a sanção do Presidente da Re
pública - cabe dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, es
tritamente a esses limites se circuns
creve a presente proposição. 

i 

I ,, 
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Preceituamos que somente farão jus à 
lei conseqüente os pais ou responsáveis 
que não contem com recursos para edu
car o excepcional- tratando-o e re.cupe
rando-o para o mundo de que ficou pri
vado - ou que percebam menos de dois 
salários mínimos. 

A quantia atribuída a cada excepcio
nal será de apenas um salário mínimo . 
Assim sendo, a família que tenha ma'ls 
de um em seu seio receberá tantos sa
lários mínimos, mensalmente, quantos 
forem os excepcionais a educar. 

o Projeto não altera, propriamente, 
a destinação dos 40% referidos na le
tra a, do art. 3.0 , do Decreto-Lei n.0 

594/69. Estende apenas 15% desse quan
tum ao excepcional, com o que harmo
niza o dispositivo com o ordenamento 
constitucional acima reproduzido. 

Proposições anteriores, que visaram 
modificar a aplicação da renda líquida 
da Loteria Esportiva, tiveram contra sua 
aprovação o argumento de que tumul
tuavam a programação existente, fixada 
pelo Poder Executivo. 

Para superar esse empecilho, determi
namos ao final do Proj etc, que a lei 
consectária somente entrará em vigor 
no exercício seguinte ao de sua publi
cação. 

Com as cautelas e a preocupação re
veladas, esperamos haver estruturado 
propositura que, transmudada em lei, 
resgatará divida do legislador para com o 
excepcional brasileiro. 

Confiamos, portanto, venha ela a co
lher, dos eminentes Senadores dos quais 
vier a depender sua aprovação, o aper
feiçoamento e os sufrágios necessários. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 
1975.--- José Sarney. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 594, DE 27 DE 
MAIO DE 1969 

Institui a Loteria Esportiva Fe
deral e dá outras providências. 

I 1 1 1 1 I 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Art. 3.0 --- A renda líquida cbt'ida com 
a exploração da Loteria Esportiva Fe
deral será, obrigatoriamente, destinada 
a aplicações de caráter assistencial, edu
cacional e aprimoramento físico, e será 
distribuída de acordo com programação 

expedida pelo Poder Executivo, observa
das as seguintes taxas: 

a) 40% (quarenta por cento) para 
pr-ogramas de assistência à família, à 
1nfância e à adolescência, a cargo da 
Legião Brasileira de Assistência; 

b) 30% (trinta por cento) para 
programas de educação física e ati
vidades esportivas; 

c) 30% (trinta por cento) para pro
gramas de alfabetização. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

DECRETO-LEI N.0 872, 
DE 15 DE SETEMBRO 1969 
Complementa disposições da Lei 

n.0 5.537, de 21 de novembro de 1968, 
e dá outras providências. 

I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I 1 1 1 1 o I I I I I I I I I I I I I I 

Art. 1.0 
- O art. 1.0 , as alíneas a, 

c e e, § 2.0 do art. 3.0 , o art. 4.0 suas alí
neas e parágrafos, e o § 1.0 do art. 9.0 

da Lei n.0 5.537, de 21 de novembro de 
1968, passam a Vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 1.0 -É criado, com personali
dade jurídica de natureza autárqui
ca, vinculado ao Ministério da Edu
cação e Cultura, o Fundo Nacional 
do Desenvolvimento da Educação 
(FNDE)." 

I I I I I I I I I I I I I • t t •• 0 t • 0 0 • 0 0 • 0 0 0 t t e 0 t t 

"Art. 3. 0 - ••••••••••••••••••••••• 

a) financiar os programas de en
sino superior, médio e primário, pro
movidos pela· União, e conceder a 
assistência financeira aos Estados, 
Distrito Federal, Territórios, Muni
cípios e estabelecimentos particula
res; 
.................................... 
c) apreciar, preliminarmente, as 
propostas orçamentárias das uni
versidades federais e dos estabele
cimentos de ensino médio e supe
rior mantidos pela União, visando 
a compatibilização de seus pro
gramas e projetas com as diretri
zes educacionais do governo." 
.................................... 
§ 2.0 - Os estabelecimentos parti
culares de ensino que recebem sub
venção ou auxílio de qualquer na
tureza da União ficarão obrigados 
a reservar matriculas, para bolsas 
de estudo, manutenção ou estágio, 
concedidas pelo FNDE e compensa
das à conta da ajuda financeira a 
que tiverem direito." 
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Art. 4.0 - Para fazer face aos en
cargos de que trata o art. 3.0 , o 
FNDE disporá de: . 
a) recursos orçamentários que lhe 
forem consignados; 
b) recursos provenientes de incen
tivos fiscais; 
e) 20% (vinte p·or cento) do Fundo 
Especial da Loteria Federal (Lei n.o 
5. 525, de 5 de novembro de 1968); 

d) 30% (trinta por cento) da re
ceita líquida da Loteria Esportiva 
Federal, de que trata o art. 3.o, le
tra c, do Decreto-Lel. n.0 594, de 27 
de maio de 1969; 
e) recursos provenientes do salá
rio educa\:ão a que se refere a alínea 
b do art. 4.0 da Lei n.0 4.440, de 27 
de outubro de 1964, com as modifi
caGões introduzidas pelo art. 35 da 
Lei n.0 4.863, de 29 de novembro 
de 1965; 

f) as quantias transferidas pelo 
Banco do Brasil S/ A, mediante or
dem dos Governos dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, 
como contrapartida da assistência 
financeira da União, conforme se 
dispuser em regulamento; 
g) as quantias recolhidas pela Pe
tróleo Brasileiro S/ A, PETROBRÃS, 
na forma e para os fins previstos 
no § 4.0 do art. 27 da Lei n.0 2.004, 
de 3 de outubro de 1953, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.0 523, de 
8 de abril de 1969; 

h) recursos decorrentes de resti
tuições relativas às execuções de 
programas e projetas financeiros sob 
a condição de reembolso; 
i) receitas patr'imoniais; 
j) doações e legados; 
1) juros bancários de suas contas; 
m) recursos de outras fontes. 
§ 1. 0 - Os recur,s.os previstos neste 
artigo serão administrados pelo 
FNDE e transferidos, pelo total, à 
sua conta. 
§ 2.0 - As contribuições a que se 
referem as letras c e d deste artigo 
serão recolhidas, mensalmente, à 
conta do FNDE, tendo em vista as 
médias estimativas dos resultados 
líquidos anuais da exploração dos 
respectivos serviços. 
§ 3.0 - o FNDE terá subcontas d~s
tintas, para o desenvolvimento do 
ensino superior, médio e primário, 

creditando-se, em cada uma delas, 
a receita que lhe for específica. 
§ 4. 0 - o FNDE poderá a dotar as 
medidas e realizar as operações que 
se fizerem indicadas para o finan
cia.mento dos programas e projetas 
e a oportuna liberação dos recursos 
correspondentes." 
o O o o O O O o o O o O O o O O o O o O O O O O I O 0 O I O 0 O O 0 I O 

"Art. 9.0 - •••••••••••••••••••••••• 

§ 1.0 - A Secretaria Executiva, com 
estrutura flexível, será organl.zada 
sob forma de equipe técnica de tra
balho." 
•• o • o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 2.0 - As referências contidas na 
Lei n.0 5. 537, de 21 de novembro de 1968, 
ao Instituto Nacional de Desenvolvimen
to da Educação e Pesquisa aplicam-se ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. 

Art. 3.0 - Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir ao Ministério da Edu
cação e Cultura, em favor do FNDE, o 
crédito espec1al de NCr$ 25.000. 000,00 
(vinte e cinco milhões de cruzeiros no
vos), destinado a atender, no corrente 
exercício, ao programa de tempo inte
gral e dedicação exclusiva para o ma
gistério superior, ao fortalecimento ad
ministrativo do C.onselho Federal de 
Educação e a outros projetas prioritários 
a cargo do FNDE. 

Parágrafo único - Para a abertura 
de crédito especial autorizado neste ar
tigo, o Poder Executivo utilizará recur
sos provenientes de anulação de dotações 
orçamentárias, de que trata o Decreto
Lei n.0 786, de 25 de agosto de 1969. 

Art. 4.0 - No exercício financeiro de 
1970, o Poder Executivo poderá determi
nar que dotações orçamentárias consig
nadas a órgãos da Administração Direta 
Oll Indireta, destinadas a projetas e ati
vidades enquadráveis nas letras a e b 
do art. 3.0 , passem, no todo ou em parte, 
a integrar o FNDE. 

Art. 5.0 - o presente Decreto-Lei en
trará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em con
trário. 

Brasília, 15 de setembro de .1,969; 148.o 
da Independência e 81.0 da República. 
- Augusto Hamann Rademaker Grüne
wald- Aurélio de Lyra Tavares - Mar
cio de Souza e Mello - Antônio Delfim 
Netto - Tarso Dutra- Hélio Beltrão. 

(A Comissão de Constituição e 
Justiça, de Educação e Cultura e de 
Finanças.) 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Projeto será publicado e remetido 
às Comissões competentes. 

Está esgotada a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 205, de 1975, do Sr. 
Senador Franco Montoro, solicitan
do o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n.0 69, de 1974, de 
sua autoria, que garante a assistên
cia médica do INPS aos segurados 
que ingressarem na Previdência So
cial após completarem 60 anos de 
idade. 

Em votação o requerimento. Os Srs. 
Senadores que o :::q:~rovam, queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. A mat.P.ria continuará a 
tramitar normalmente. 

Item 2 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 219, de 1975, dos Srs. 
Senadores Lourival Baptista e Ruy 
Santos, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado, do discurso 
pronunciado pelo Ministro João 
Paulo dos Reis Velloso, no dia 26 
de maio de 1975, na sessão de aber
tura do 1.0 Seminário Internacio
nal sobre Investimentos no Brasil, 
realizado em Salzburgo, Austria. 

Em votação o requerimento. Os Srs. 
Senadores que o aprovam, queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. Aprovado o requerimento, 
será feita a transcrição solicitada. 

Discurso pronunciado pelo Ministro João 
Paulo dos Reis Yelloso, no dia 26-5-75, 
na sessão de abertura do I Seminário 
Internacional Sobre Investimentos no 
Brasil, realizado em Salzburgo, Áustria, 
que se publica nos termos do Requeri
mento n. 0 219/75, de autoria dos Srs. 
Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos. 

"Não estamos aqui - os Ministros do 
Governo brasileiro - para a simples e 
imediatista tarefa de procurar estimular 

novos investimentos no Brasil. Isso é im
portante, mas não é suficiente. Estamos 
hoje, aqui, em Salzburgo, 'para, de um 
lado, buscar, com a comunidade empresa
rial internacional presente a este Se
minário, novas e concretas formas de 
complementação entre a economia bra
sileira e a das nações aqui representadas, 
particularmente da Europa. E, de outro 
lado, para considerar os caminhos pelos 
quais o Brasil venha a trazer, modesta 
mas expressiva, a contribuição de seus 
imensos recursos naturais, seus recursos 
humanos, seu poder de assimilar tecno
logia moderna e sua capacidade empre
sarial, ao esforço mundial para, nas pró
ximas décadas, enfrentar os problemas 
de escassez que se avizinham, em vários 
campos. 

Acreditamos ser possível conciliar os 
interesses econômicos, sociais e políti
cos do Brasil com os objetivos de uma so
ciedade mundial interessada em manter 
altos níveis de comércio, aberta para as 
exportações de manufaturados e semi
manufaturados de nações subdesenvolvi
das e carentes de fontes abundantes de 
energia, alimentos, matérias-primas 
agrícolas e industriais, minérios. 

Não foi por coincidência que o Secre
tário de Estado Henry Kissinger concen
trou seu recente pronunciamento de 
Kansas City, sobre o "fortalecimento da 
estrutura econômica mundial" em três 
tópicos: energia, alimentos e produtos 
básic,os. É evidente que tecnologia -
salvo o petróleo - continua sendo o fator 
econômico mais escasso. Mas, à medida 
que o mundo, e, em particular, a Euro
pa, gasta suas reservas de recursos na
turais e enfrenta crescentes problemas 
de poluição, é importante contar c.om al
ternativas de cooperação de algumas na
çpes emergentes. 

Foi Solzhenitsyn que, não há muito, 
~m manifesto, acentuou que o Brasil é 
um dos quatro ou cinco países do mundo 
que ainda dispõem de espaço para ex
pandir a fronteira econômica, com sig
nificação mundial. Na procura de opor
tunidades de complementação entre a 
Europa e o Brasil, é oportuno salientar 
que a economia brasileira, já com um 
produto industrial da ordem de US$ 31 
bilhões, está atualmente entrando no es
tágio de produção de bens de consumo 
mais s,ofisticados, substituição de impor
tações em equipamentos pesados, e gran-
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de impulso ao setor de insumos indus
triais básicos. 

Todas essas áreas· oferecem condições 
para a participação européia, sob dife
rentes formas. Oportunidades também Sf. 

oferecem nos campos relacionados com 
a expal_lsão de exportações e com o c 
senvolvp~ento _da produção de alimentos 
e m,ate~as:-pnmas agrícolas, pecuária, 
agromdustna, mineração. O Brasil já 
~lcan~ou considerável diversificação nos 
n~vest1mentos estrangeiros. A pàrticipa
çao da Europa no total do investimento 
estrangeiro realizado no País elevou-se de 
31 por cento, em 1969, para ·40 por cen
to, em 74, e a do Japão, de 3 por cento 
para 8 por cento. Os investimentos dE 
países árabes começam a chegar. 
N~ indústria, há prioridade para in

vestimentos que contribuam significati
vamente para o balanço de pagamenro. 
e C?m mais a~to grau de tecnologia. Po
deriam ser citados, entre outras áreas 
novas, os campos relativos à mineração e 
metalurgia (alumínio e bauxita, minérkJ 
de ferro, side_ru!g!.a, zinco, cobre), quími
ca e petroqmmiCa, papel e celulose má-. . ' qun:as e equipamentos (particularmente 
eqm~am~n1A?s hidrelétricos, equipamen
tos Slde~rgiCos, equipamentos petrolife
ros,_ eqmpamentos de energia nuclear 
eqmp~m~ntos de mineração, certos tipos 
de maqumas-ferramenta). 

Quando de. interesse da empresa es
trangeira, diferentes tipos de associa
ções têm sido realizadas. Para alguns 
desses setores, o BNDE e outros agentes 
oficiais têm criado formas especiais de 
apoio a joint-ventures entre empresas 
nacionais e estrangeiras, sempre respei
tando o desejo manifestado pelas partes 
quanto à forma e dimensão de sua par-
ticipação. · 

Na área agrícola, pecuária e de agro
indústria, só os programas recentes lan
çados para a Amazônia, o Centro-Oeste 
e o_ Nordeste. devem permitir a incorpo
raçao, no media prazo, de 50 milhões de 
hectares de novas terras à fronteira agrí
cola nacional. Grandes proj e tos se estão 
impl~mentando, por exemplo, nos vales 
do Sao Francisco, do' São João do Gur
guéia, em terras de alta fertilidade nos 
pólos de Rondônia e Xingu, na região do 
Pantanal, nas áreas de "cerrados" dos 
Estados de Minas Gerais, Goiâs e Mato 
Grosso. 

Nos casos de negociação de governo 
a governo, com garantia de suprimento 
de alimentos e matérias-primas a longo 

prazo, normas especiais prevalecem. In·· 
dividualmente, nos demais casos, as em
p_r~sas _podem procurar a forma de par· 
ticlpaçao que mais lhes convém. Para 
todos esses campos e, muito em parti
cular, para o setor industrial, estamos 
procurando chamar a atenção não ape
:t:~-as das grandes empresas tradicional
mente já ligadas ao Brasn,'mas também 
de investidores não tradicionais. São 
e~tes, m~itas vezes1 médias empresas, que 
amda nao se haviam conscientizado da 
significação do Brasil como área cres
centemente importante para investimen
tos. 

Muitos deles poderão, em breve estar 
imitando o exemplo das empresas' euro
péias já estabelecidas no País. Duas se
manas antes de vir para cá solicitei à 
minha assessoria um levantamento so
bre os programas de investimentos das 
principais empresas européias já operan
do n~ Brasil. De 40 empresas (austríacas, 
alemaes, francesas, inglesas e italianas) 
para as quais já temos informações i 
est~o. em dúvida e 1 não tel_!l programa 
def1mdo, as restantes 37 estao realizan
do planos de expansão ou atacando no
vos projetas, com investimentos progra
mados, até 1979, deUS$ 4.600 milhões. 

Isso constitui evidência do alto grau 
d~ ~einvestimento que apresentam, e, em 
vanos casos recentes, da diversificação 
setorial e regional que estão realizando 
inclusive, em áreas novas. Primeiro: c 
Bras~l te~ mostra:do de 1964 para cá 
que e possivel realizar o desenvolvimen
to de. uma na9ão, grande e emergente, 
atraves do regime de economia privada. 
Em clima de estabilidade social e poli
tica, com um mercado de 105 milhões 
de pessoas, dos quais 60 por cento viven
do em áreas urbanas, contando com uma 
força de trabalho de quase 35 milhões 
em boa parte já qualificada ou semiqua~ 
lificada, dotada de adaptabilidade e es
pírito de iniciativa, a sociedade brasi
leira revela alta capacidade de assimila
ção, de novas idéias e experiências, com 
estruturas abertas e ausências de precon
ceitos ou problemas de minorias. 

Dentro da politica de criar as condições 
para que a iniciativa privada disponha 
dos meios para ocupar as áreas a seu 
cargo, o Governo acaba de propor legis
lação, segundo a qual qualquer empresa 
sob controle governamental está sujeita 
ao pagamento do imposto de renda, exa
tamen te nas mesmas bases da empresa 
privada. O Pais dispõe de política clara 
e c·onsistente em relação ao capital es-
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trangeil"D, definida no II PND, aprovado 
pelo Congresso Nacional. Em pronuncia
mento recente, o Presidente Ernesto 
Geisel acaba de reafirmar tal posição ge
ral: "Por outro lado, sujeitas a regras e 
critérios preestabelecidos e enquanto 
compatíveis com os superiores interesses 
nacionais, as empresas estrangeiras, 
mesmo as de caráter transnacional, en
contram seu lugar no modelo industrial 
adotado, reconhecendo-lhes o Governo 
papel de realce como veículos de capt~
ção de poupanças externas, transferên
cia de tecnologia e incorporação de ca
pacidade gerencial ao meio empresarial 
~o. Pai~, bem como de ampliação e diver
Slflcaçao de sua pauta de exportações. 

O Brasil tem recebido em anos recen
tes, inclusive em 1974, US$ 900 milhões a 
US$ 1 bilhão de investimentos diretos es
trangeiros, anualmente. Há poucas sema
~as, criou-se o mecanismo para permi
tir nova forma de investimento externo 
no País, pela formação de carteiras de 
títulos, inclusive ações de bolsas através 
de sociedades de investimentos. ' 

O segundo fato é que o Brasil mostrou 
que tem muit~ fôle~o, havendo consegui
do manter o dmam1smo de sua economia 
a despeito das repercussões da crise dé 
energia e da estagnação nas áreas desen
volvidas. Está-se conseguindo, este ano, 
c·olocar sob controle a situação do balan
ço de pagamentos, afetada o ano passa
do pela. vertiginosa elevação dos preços 
do petroleo e de matérias-primas indu.>
tria.is. O deficit na conta de comércio se 
reduzirá a cerca da metade do n.no pa:;
sado, mantendo-se ainda forte lJ'OSiç&o 
de reservas, mais forte que a média dos 
países industrializados. 

A entrada de créditos financeiros tem 
sido crescente, sendo de assinalar que, 
nos meses de março a abril, o seu nível 
foi superior à média mensal do ano de 
1974. Além disso, como é sabido o Brasil 
não tem hot money. ' 

As exportações continuam a expandir
se aceleradamente: o aumento de valor 
nos primeiros quatro meses deste ano' 
foi de 40%, após uma elevação de 30%' 
em 1974. De fins de 73 para cá, o Pais 
submeteu a prova à constelaçã·o de me
cal!,ismos que t~m de§envolvido, de pro
teçao contra a mflaçao: a correção mo
netária de títulos financeiros e emprésti
mos, as normas de reajustamentos de 
preços, a fórmula salarial e o sistema de 
mlnidesvalorizações cambiais. Com rea
justamentos, os três primeiros mecanis-

mos resistiram bem ao teste, mas sem 
dúvida o melhor desempenho foi do sis
tema de minidesvalorizações, hoje im
portante instrumento para a boa gestão 
das nossas, contas ~xternas. 

Para eliminação do deficit de comér
cio, e para reduzir substancialmente a 
dependência do País em relação a fon
tes externas de suprimento quanto à 
energia, insumos básicos e bens de capi
tal, o atual Governo está executando pro
gramas de investimentos da seguinte 
ordem, até 1979: 

Energia (petróleo, energia elétri-

Cr$ 
bilhões 

trica, carvão) . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Indústrias básicas . . . . . . . . . . . . . . 200 
Ferrovias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Construção naval .. . . . . . . . . . . .. . 23 

450 

Na área de insumos básicos, cabe des
tacar: siderurgia, Cr$ 90 bilhões· me
tais não-ferrosos (alumínio, zincÓ ní
quel), Cr$ 30 bilhões; fertilizantes' Cr$ 
17 bilhões; papel e celulose, Cr$ 20 bi
lhões. De importador, atualmente, o 
Brasil passará a auto-suficiente ou ex
portador nesses setores, até o fim da dé
cada. No tocante à energia elétrica, até 
o fim desta década, verá o País comple
tados uns 7 novos complexos geradores, 
com capacidade, cada um, entre 1 a 4 mi
lhões de KW: Ilha Solteira, Agua Ver
melha, Marimbando, Itumbiara, São Si'
mão, Paulo Af<:mso IV e Salto Osório. 
Itaipu, com seus 12 a 13 milhões de KW, 
estará entrando em operação no início 
dos anos 80, quando também poderão es
tar prontas mais sete usinas com mais 
de 1 milhão de KW: Tucuruí, Tiha Gran
de, Salto Santiago, Xingó, Sobradinho, 
Areia e São Felix. Será dramático o efei
to, sobre a estrutura de produção, as ex
portações e importações, das novas des
cobertas de minérios e da expansão da 
fronteira agrícola para novas regiões. 
Podemos exemplificar com a dimensão 
de alguns projetas em curso: projeto de 
alumínio-alumina em Trombetas, US$ 
2,5 bilhões; projeto Carajás, cerca de 
US$ 2 bilhões; projeto de papel e celu
lose da CVRD, US$ 1,1 bilhão; projeto 
de fosfato em Minas Gerais, US$ 500 mi
lhões. 

O terceiro fato é que o problema social 
e urbano está hoje no primeiro plano 
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das preocupações· do Governo. Dois indi
cadores, apenas, dão idéia dos resulta
dos alcançados na área social. Entre 1960 
e 1973, o emprego total no Brasil aumen
tou de 65%, passando de 23 milhões para 
cerca de 38 milhões de pessoas. Entre 
1960 e 1973, a taxa de alfabetização ele
vou-se de 60% para acima de 75%. Para 
dar idéia das oportunidades abertas à 
nova geração no País, o índice de estu
dantes universitários por habitantes, no 
Brasil, é atualmente da ordem de ..... . 
12/1. 000, possivelmente só inferior ao dos 
Estados Unidos, União Soviética e Japão, 
e do mesmo nível dos principais países 
europeus. O Governo federal e os Estados 
devem realizar, em 1975, um orçamento 
social (Educação, Saúde, Saneamento, 
Previdência) de Cr$ 77 bilhões, corres
pondente a cerca de 10 a 11% do PIB. 
Se incluirmos os municípios e o setor 
privado, aquela participação alcança 13 
a 15% do PIB. 

O quarto fato - a respeito do Brasil 
- são as profundas transformações que, 
de 64 para cá, experimentou o setor ex
terno da economia. Em 1963, as exporta
ções totais forarrL de US$ 1. 410 milhões, 
em 1972, de US$ 3. 990 milhões, e o espe
rado este ano é de US$ 10 bilhões. Os 
manufaturados, que em 1963 representa
ram 3% das exportações, ficarão este ano 
entre 35 e 40%. O café, que respondia em 
63 por 53%, corresponderá este ano a 
cerca de 9%. Prova da vitalidade das 
nossas exportações de manufaturados é 
que, em meio à crise de petróleo, a in
dústria automobilística está executando, 
com sucesso, um programa de exporta
ções, até 1982, da ordem de US$ 3 bi
lhões, dos quais pelo rt1enos US$ 300 a 
US$ 320 milhões este ano. 

Diversificação, também, houve quanto 
aos mercados de destino. O Mercado Co
mum Europeu, hoje o maior Mercado 
brasileiro, aumentou sua participação nas 
nossas exportações de 28% para 34% 
entre 1963 e 1974 (havendo o comércio 
entre o Brasil e o MCE, em 1974, alcan
çado cerca de US$ 5. 000 milhões, nos dois 
sentidos); a ALALC de 6% para 12%; o 
Japão, de 2% para 6%. Além disso, no
vos mercados estão sendo abertos no Ori
ente Médio, na Africa e nos pai.ses do 
leste europeu e na China. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 222, de 1975, do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, solicitan-

do o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n.0 110, de 1975, de 
sua autoria, que "destina à Funda
ção Nacional do índio subvenções 
não recebidas pelas instituições be
neficiárias". 

Em votação o requerimento. 

os-srs. Senadores que o aprovam, quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria continuará a tramitar nor

malmente. 
Item 4 

Votação, em segundo turno, do 
Projeto de Lei do Senado n.0 72, de 
1974, do Sr. Senador Benjamim Fa
rah, que acrescenta parágrafo ao 
art. 46 da Lei n.O 5.108, de 21 de se
tembro de 1966, que institui o Códi
go Nacional de Trânsito, tendo 
PARECERES, sob n.os 640 e 641, de 
1974, e 96 e 97, de 1975, das Comis
sões 
- de Constituição e Justiça - 1.o 

pronunciamento: pela constitu
cionalidade e juridicidade do pro
jeto; 2.0 pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicida
de da emenda de plenário; 

- de Transporte, Comunicações e 
Obras Públicas - 1.0 pronuncia
mento: favorável ao projeto; 2.0 

pronunciamento: favorável à 
emenda de plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada 
na sessão do dia 5 de março do corrente 
ano, com a apresentação de emenda de 
Plenário. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da 
emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 72, de 19'74 

Acrescenta parágrafo ao art. 46 da 
Lei n.0 5.108, de 21 de setembro de 
1966, que institui o Código Nacional 
de Trânsito. 

O congresso Nacional decreta: 
' 

Art. 1.0 - O art. 46 da Lei n.0 5 .108, de 
21 de setembro de 1966, passa a vigorar 

.! 
iJ 
I 
I 
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com o acréscimo do seguinte § 2.0 , re
numerado o seu Parágrafo único para 
§ 1.o. 

"§ 2.0 -Em qualquer hipótese, é ve
dado o transporte de escolares sem a 
presença, no veículo, de pessoa dedi
cada exclusivamente à fiscalização 
e proteção dos mesmos." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em votação a emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria irá à Comissão de Redação. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N.0 1 (De Plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado n.0 72, de 
1974, que acrescenta parágrafo ao art. 
46 da Lei n. 0 5 .108, de 21 de setembro 
de 1966, que institui o Códig·o Nacional 
de Trânsito. 

Dê-se ao art. 1.0 do Projeto a seguinte 
redação: 

"Art. 1.0 - O art. 46 da Lei n.0 5.108, 
de 21 de setembro de 1966, passa a 
vigorar com a acréscimo do seguin
te § 2.0 , renumerando o seu parágrafo 
único para § l.O" 

§ 2.0 - Em qualquer hipótese é ve
dado o transporte de esc-olares, me
nores de 14 anos, sem a presença, no 
veículo, de pessoa dedicada exclusi
vamente à fiscalização e pr-oteção dos 
mesmos." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 5 

Discussão, em turn-o único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n.o 2, de 
1975 (n.o 2-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da 
Convenção sobre o Comércio Inter
nacional das Espécies de Flora e 
Fauna Selvagens em perigo de ex
tinção, concluído em Washington, a 
3 de março de 1973, e assinada pelo 
Brasil na mesma data, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 
144 e 145, de 1975, das Comissões 

- de Relações Exteriores 

- de Agricultura 
Em discussão o Projejto. 

Se nenhum Sr. Senador desejar fazer 
uso da palavra, vou encerrar a dis· 
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação o Projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

O Projeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA'l'IVO 

N.0 2, de 1975 

Aprova o texto da Convenção· sobre 
o Comércio Internacional das Espé
cies da Flora e Fauna Selvagens em 
Perigo de Extinção, conluída em 
Washington, a 3 de março de 1973, e 
assinada pelo Brasil na mesma data. 

O C-ongresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 - Fica aprovado o texto da 
Convenção sobre o Comércio Internacio
nal das Espécies da Flora e Fauna Sel
vagens em Perigo de Extinção, concluída 
em Washington, a 3 de março de 1973, e 
assinada pelo Brasil na mesma data. 

Art. 2.0 
- Este Decreto Legislativo 

entrará em vig.or na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em con
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao n-obre Senador 
Mar~os Freire. • 

O MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, há um texto de lei, vi
gorante no Brasil, a que chamam de 
C-onstituição. Como tal, seria a Lei das 
Leis. A lei suprema. A Lei-Magna. 

Nunca é demasiado consultá-lo. 

As Ciências, as Letras e as Artes são 
livres. (Art. 179.) 

É livre a manifestação de pensamen
to, de convicção política ou filosófica, 
bem como a prestação de informações, 
independentemente de censura, salvo 
quanto a diversões e espetáculos públi
c-os, respondendo cada um, nos termos da 
lei, pelos abusos que cometer. 
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E mais adiante: 
A publicação de livros, jornais e perió

dicos não depende de licença da autori
dade. (Art. 153, § 8.0 ) 

O amparo à cultura é dever do Estado. 
(Art. 180.) 

E, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, a cultura está fenecendo, entre 
nós. 

Por quê? 
Os fatores podem ser vários, mas há 

um que ressalta, logo à primeira vista, a 
quem quer que se detenha no exame do 
assunto. É a censura. 

Com efeito, a censura campeia neste 
País, torna letras mortas aqueles princí
pios, incorporados não apenas em textos 
constitucionais mas à própria consciên
cia democrática dos povos cultos. 

O desenvolvimento cultural pleno de 
uma Nação pressupõe liberdade tran
qüila para os que pensam, os que escre
vem, os que representam, os que tocam, 
os que cantam, os que pintam, os que 
desenham, os que ensinam, os que lêem, 
os que vêem, os que ouvem, os que apren-
~m. . . 

As limitações admitidas pelo texto 
constitucional repelem 1a censura nos 
moldes em que ela se efetiva no Brasil: 
censura prévia, intolerante, abusiva, 
agressiva, insultuosa, discriminatória, a 
que faltam, não raro, até mesmo crité
rios obj e ti vos. 

1. Música 

Chico Buarque de Hollanda não deve 
cantar. Dezenas e dezenas de composi
ções suas têm. sido vetadas. Censuradas. 
Impedidas de irem para o disco ou para 
os espetáculos. É preciso calar sua voz. 
Para isso, desestimulá-lo. Marcá-lo. Fa
zê-lo desistir. Se não se conseguiu emu
decê-lo, tem-se conseguido restringir suas 
criações artísticas. 

Não precisam, diretamente, de AI-5. 
Basta a Cens.ura, a cargo do Departa
mento de Policia Federal, que vê, facil
mente, fantasmas de subversão e aten
tados contra a moral e os bons costu
mes. Censura viçosa e eficiente, que en
contra seu terreno fértil no regime tota
litário que se implantou neste País. 

Ainda no domingo retrasado, dia 7, c 
"Informe JB", falando a respeito de Chi
co Buarque, anunciava: 

"Agora, no show do Canecão, duas 
horas antes da estréia, cortaram-lhe 
uma música onde mostra sua simpa
tia por Portugal. Seu texto é bem 
menos político, por exemplo, do que 
a poesia dedicada pelo poeta Manuel 
Bandeira ao Presidente Craveiro Lo
pes em 1958. Ao que se sabe, a le
gislação vigente proíbe que se ata
que os Generais Costa Gomes e Pi
nochet. Não há restrição quanto a 
gostar de um país com o qual o Bra
sil tem relações fraternais. 
Tudo isso cheira a picuinha. Nela, 
Chico Buarque de Holanda, por ser 
um grande compositor, se engrande
ce. 
Que tal deixá-lo em paz?" 

Quantas músicas suas, Sr. Presidente ( 
Srs. Senadores, não têm sido proibidas? 

Quantos outros cantores não têm sido 
impedidos de cantar e o povo impedido 
de ouvir os seus cantos?! · 

2. Teatro 
Aí está Plínio Marcos, (Palmas.) o au

tor proibido, já com tantas peças censu
radas! Ainda há pouco, esperou, em vão, 
pela clemência ·ministerial. Em vão quis 
acender seu "Abajur Lilás". Ele ficará 
apagado pelos tempos afora. Pelo menos, 
enquanto permanecer a noite escura em 
que vivemos. É obra condenada. Peça que 
não será exibida. Incluída no "índex" 
governamental, será jogada na f·oguein 
dos condenados à morte. Os palavrões 
pornográficos de "Dois Perdidos Numa 
Noite Suja'' não encontrarão nova gua
rida ... 

Para provar, in casu, a justeza da cen
sura, o texto foi entregue aos jornalis
tas, credenciados na Presidência da Re
pública - nunca às jornalistas! Essa 
distinção é preciosa, Sr. Presidente, Srs 
Senadores, porque mostra o mundo em 
que alguns ainda vivem. É que o pudor 
oficial está aguçado. E julgam, por cer
to, que assim o exige a defesa do mundo 
ocidental e cristão. . . Apesar disso, to
dos eles, inclusive "as três meninas", 
leram e julgaram a peça interditada, 
chegando, o grupo, a uma conclusão unâ
nime, como dá-nos conta o Jornal de 
Brasília, do último dia 8: "condenação 
à censura de obras literárias, sejam elas 
boas ou más, numa reafirmação da livre 
produção do espírito de cada um". 

Mais importante, ainda, parece-nos ~. 
crítica feita, a propósito, por Ricarck: 

,, 

·j 

! 
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Abrantes, desse mesmo jornal que me
rece ficar transcrita nos Anais desta Ca· 
sa. Eila: · 

"UMA PEÇA MORALISTA 

· Ricardo Abrantes 

"Abajur Lilás", de Plínio Marcos, é 
o que se pode cha~ar, tecnicamente, 
de uma peça moralista. Uma morali
ty play no melhor estilo do teatro 
inglês do Século XV. 

O fato dos seus 5 personagens serem 
3 prostitutas, 1 homossexual-cafetão 
e um sadomasoquista-assassino, e 
suas 50 páginas conterem perto de 
mil palavras catalogadas como pala
vrões, em nada indicam que se tra
te de uma obra imoral, ou propagan
da dos maus costumes. 
Pelo contrário, trata-se de uma das 
mais terríveis e eloqüentes denúncias 
sobre o estado de um número razoá
vel de homens e mulheres, que vi
vem o "submundo" marginal da 
prostituição e da exploração degra
dante do sexo. Quem assiste tal peça 
- assim como quem a leu com o 
mínimo de espírito crítico - sairia 
nauseado e horrorizado. O que pro
va que a peça nada tem de imoral, 
excitante ou propagadora da disw
lução social. Nada do que ela exibe 
convida a repeti-la ou anima a re
vivê-la. 
A agressão dos palavrões, da sordi
dez do ambiente (a peça passa-se 
inteiramente num pequeno quarto de 
bordel de última classe), da miséria 
humana dos personagens nada mais 
faz do que despertar um sentimento 
de repulsa contra o que seriam a: 
práticas realmente imorais. Ora, se 
uma obra denuncia a imoralidade, 
ela é obviamente moral. 
Na verdade, a peça é um libelo. Seus 
termos realistas - talvez até uma 
forma primária e insólita de natu
ralismo, a Século XIX - nada mais 
fazem do que provocar reações con
tra as seguintes situações, que nada 
honram a nossa sociedade e que so
mente são toleradas por uma ques
tão de hipocrisia. 
Por exemplo: a peça diz que a prosti
tuição é alimentada pela corrupção 
policial acionada pelo dinheiro dos 
cafetões, empresários ou meros ex
ploradores de prostitutas. 

Outro exemplo: a peça mostra que 
um número razoável de prostitutas 
- no modelo dos dranialhões mexi
canos de Pelmex de saudosa memó
ria - são mulheres oprimidas por 
desgraças sociais. Um dos persona
gens, DUma, é uma mãe desgraçada, 
que adora um filho e foi induzida à 
prostituição como forma de obter re
cursos para garantir-lhe o futuro, 
numa prova evidente de que o nosso 
mecanismo de proteção social não 
existe ou não funciona. 

Mais outro exemplo: o personagem 
Giro, homossexual que vive da ex
ploração do quarto sórdido onde vi
vem as prostitutas, é um egresso de 
asi1o de crianças abandonadas e atri
bui seu homossexualismo à vida nes
sa instituição, raciocínio que pode ser 
primário, repetitivo mas, infelizmen
te, é verdadeiro. 

E estranho, para quem lê a peça, sa
bendo-a censurada em todos os es
calões da autoridade policial, do Cen
sor ao Ministro da Justiça, que essas 
mesmas autoridades, enquanto se 
indignavam com o realismo do "Aba
jur Lilás", não tenham parcialmente 
se lembrado de uma ação, tão radi
cal e asséptica (como a de livrar o 
público de conhecê-la) no sentido de 
enfrentar o grave problema do mar
ginalismo social urbano. 

O "Abajur Lilás" é um caso típico de 
"literatura testemunhal", ou seja, é 
uma ficção que persegue a realidade, 
em busca de· imitá-la, com uma ve
racidade incrível. Seus palavrões não 
são gratuitos, são autênticos. 

Devemos reconhecer que é mais fá
cil ao Governo censurar uma peça. 
alegando imoralidade, do que enfren~ 
tar as desgraças sociais e humanas 
que ela denuncia. Aliás, parece-nos 
primário que um importante setor 
governamental, dedicado ao exame 
de obras de arte, comporte-se tão 
simploriamente diante de uma peça 
como "Abajur Lilás". Num país mo
derno - queiram ou não queiram os 
que nos julgam condenados a ja
mais viver numa democracia, como o 
Brasil, com uma sociedade cada vez 
mais escolarizada, com as universi
dades cada vez melhor equipadas e 
se buscando a melhoria da sua quali
dade, parece-nos imperdoável que 
não tenhamos uma censura crítica. 
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A pr·oibição de "Abajur Lilás" pod~
ria dar-se sob os argumentos mais 
diversos; mas, seguramente jamais 
por motivos estéticos (a peça não é 
uma obra-prima, mas é de exce
lente qualidade teatral, com uma 
ação concentrada e um timing ~e
guro) ou morais. Talvez por razoes 
de vergonha nacional, face às de
núncias que faz, e uma vez que a n~
ção que desejamos construir. ~~o 
convive formalmente com a mJ.Sena 
que a peça apresenta. Por motivos 
de segurança nacional, de defes~ d<;>s 
princípios da família e da propr~a 
constituição da sociedade crista, 
também não seria proibida, já que, 
como toda "moralidade' - e assim a 
empregou exaustivamente a Igreja 
Católica na Idade Média - ela tem 
o efeito, tão santificante quanto con
fessional, da penitência. 
Mas, a felicidade da censura brasi
leira, nos seus inumeráveis escalões, 
é que não viva ainda, e muito menos 
entre nós, um gênio satírico como 
Bernard Shaw, que seguramente se 
aproveitaria desse melancólico epi
sódio do "Abajur Lilás" para criar 
outra peça, ou pelo menos acrescen
tar algumas dezenas de páginas a 
uma nova edição da introdução ao 
"Pigmalião", que o público conhece 
da versão água - com - açúcar da 
Broadway (e depois de Hollywood) 
que foi "My Fair Lady". 
O dramaturgo Plínio Marcos é um 
perfeito velho Doolittle, pai de Elisa 
(a vendedora de flores do mercado de 
Londres que o professor Higgins 
transforma numa lady simplesmente 
ensinando-a "a falar correto o idio
ma inglês), que era um aparente 
marginal, mas, na verdade, um pro
fundo moralista. Descoberto pela Li
ga Moralidade deixa a boemia e a 
vagabundagem: transforma-se em 
conferencista disputado pelos gran
des auditórios do mundo. 

A forma - no caso, os paupérrimos 
palavrões e a situação do drama de 
Plínio Marcos- é um detalhe segu
ramente secundário em "Abajur Li
lás". E, infelizmente, a censura se 
preocupa com a aparência, não des
cobre a essência." 

Na verdade, o que parece ocorrer, em 
nome da moral e dos bons costumes, é a 
camuflada censura política, através da 
qual todos os regimes fortes procuram 

enc-obrir certas denúncias de mazelas que 
a sociedade agasalha e faz prosperar. 

Nestes últimos tempos, mais de 400 pe
ças teatrais foram censuradas. É a ma
neira mais eficiente de matar, no nasce
douro, novas vocações artísticas. É que, 
como afirmou recentemente Paulo Au
tran, "arte é criação e liberdade de cria
ção é expressão"; portanto, "no momen
to em que não há esta liberdade, deixa 
de haver arte". Quando nada, limita-se e 
c-ondiciona-se a criação artística, desde 
que, ante a intolerância da censura, os 
autores são levados a se autocensurarem. 

Plínio Marcos, hoje, é um símbolo do 
teatro brasileiro golpeado de morte. Ape
sar de um dos dramaturgos mais premia
dos do País, tem que estancar o veio de 
seu gênio criativo, a exemplo de outros 
muitos teatrólogos malditos. 

Daí porque o nosso campo teatral, 
atualmente dominado pela insegurança e 
até quase o pânico, já não é tão produ
tivo e tão fértil como o de há alguns 
anos passados. Feneceram grupos tea
trais como o Oficina, o Arena e o Opi
nião, que faziam trabalhos sérios. Cer
ceamentos de toda ordem levam o de
sestimulo a outros centros de criação ar
tística, como o das Universidades. Não 
se distinguem, sequer, peças estritamen
te políticas das temáticas de conteúdo 
social. No final, tudo cheira a arte en
gajada e, como tal, condenada. 

O Sr. Orestes Quércia - Permite-me, 
V. Ex.a, um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE - Com to
da satisfação. 

O Sr. Orestes Quércia - Nobre Sena
dor Marcos Freire, sabe V. Ex.a que nós, 
seus companheiros do MDB, apoiamos 
inteiramente as suas alegações e la
mentamos que, em nosso País, a censura 
sirva de instrumento para coibir o de
senvolvimento da cultura, porque, im
pedindo-se a expansão de peças teatrais, 
por exemplo, está a censura servindo de 
instrumento para limitar a criação ar
tística. E isto nós, do Movimento De
mocrático Brasileiro, que queremos ser 
representantes da maioria deste País 
e que nos julgamus assim, principal
mente em virtude dos resultados das 
últimas eleições, condenamos da manei
ra mais absoluta possível. Gostaria de, 
tomando um pouquinho de tempo de 
V. Ex.a, ler, para demonstrar a incoe
rência da censura da parte do Ministé
rio da Justiça, um telegrama enviado 
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pela Sociedade Brasileira de Autores 
Teatrais ao Dr. Rogério Nunes, Diretor 
do Serviço de Censura. Diz o seguinte: 

"Considerand·o o resultado do concur
so de dramaturgia do Serviço Na
cional de Teatro que classificou em 
segundo lugar a peça "Invasão dos 
Bart·aros" original de Gonsuelo Cas
tro vg anteriormente proibida pela 
censura sob o título "Prova de Fo
go", vimos apelar a V. Ex.a no sen
tido de liberar a referida peça, pois 
que seria chocante contradição se a 
peça que o próprio órgão do Gover
no de proteção ao teatro tão libe
ralmente premiou não pudesse ser 
aplaudida pelo púbrico. Saudações. 
Sociedade Brasileira Autores Tea
trais." 

Veja V. Ex.a, Senador Marcos Freire, 
a incoerência: o Ministério da Educa
ção premia um autor teatral, premia 
uma peça, o prêmio em dinheiro é re
cebido pelos autores, mas o Serviço de 
Censura do outro Ministério impede que 
o povo veja a peça premiada pelo pró
prio Governo. No mesmo caso encon
tram-se duas peças do falecido Odul
valdo Viana Filho: uma, Papa Highirte, 
premiada em 1968 e que até hoje não 
foi liberada pela censura; a outra, Rasga 
Coração, de 1974, também premiada pe
lo Ministério da Educação e Cultura e 
interditada pelo Ministério da Justiça. 
E, ass'im, poderíamos somar muitos ou
tros exemplos: Elefante no Caos, de 
Millôr Fernandes, Calabar, de Chico 
Buarque e Ruy Guerra, que dão uma 
demonstração da incoerência do Gover
no neste aspecto de censura. Enquanto 
o Ministério da Educação e Cultura pre
mia autores, o Ministério da Justiça im
pede que aquelas obras premiadas che
.guem ao conhecimento do público, e 
que elas tenham o efeito real que pre
tenderam produzir com a sua criação. 

O SR. MARCOS FREIRE - Agradeço, 
sobremod·o, a interferênc'ia do ilustre Se
nador Orestes Quércia, porque acresce 
elementos valiosos que vêm, exatamente, 
confirmar todas as considerações que 
estamos fazendo a respeito das inúme
ras restrições à cultura brasileira, como 
decorrência do Estado autoritário em 
que vivemos. 

Recenteme·nt.e. em mesa-redonda pro
movida pela Revista Visão, em 9-6-75, 
Flávio Rangel afirmava que: 

"A dramaturgia de temas ps'icoló
gicos não está proibida", pois "•o que 

realmente foi cassado no Brasil e 
a dramaturgia que levanta proble
mas de nosso povo e de nossa épo
:ea." 

Ao que acrescentou Juca de Oliveira, 
Presidente do Sindicato dos Atares: 

"O autor que se preocupar com pro
blemas existenciais está liberado. 
Ele pode colocar os temas da per
plexidade, da angústia, do desam
paro e até do dese·spero, c·ontanto 
que eles não tenham relação com 
a sobrevivênc'ia." 

E, p"lra vergonha nossa, esclarecia 
Paulo Pontes que: 

"Só há d·ois países na América La
tina que têm censura prévia: o Bra
sil e o Chile." 

Os possíveis incentivos governamen
tais, inclusive de ordem material, per
dem seu va1or, pois, denunc'ia Plínio Mar
cos, que "os incentivos são para o bem 
comportado" e que "teatro bem compor
tado é teatro acomodado". O fato é 
que teatro popular, voltado para a aná
lise dos problemas brasileiros é, prati
camente, coisa do passado, quando, te
merariamente, tentou-se deixar de im
portar cultura e contribuir para nosso 
desenvolvimento cultural e intelectual, 
em termos, inclusive, de emancipação 
mental. 

Citemos, mais uma vez, Fláv'io Ran-
gel: 

"Não interessa· ao poder a colocação 
real de uma problemática brasileira, 
seja no palco, na televisão, na im
prensa ou p.o cinema. Na realidade, 
todos nós vivemos até algum tem
po atrás a alegria de um milagre 
brasileiro que não existiu. O braço 
burocrático repressor. impede a de
núncia dessa realidade ... " 

3. Literatura 

Esse tipo de repressão oficial não fica 
apenas no campo da música ou do tea
tro, mas chegou aos livros, ultimamen
te também sujeitos à censura prévia que 
expande, assim, seus pruridos moralis
tas ... Obras traduzidas, que circulam li
vremente em outros países, são aqui 
proibidas. A esse propós'ito, Alceu Amo
roso Lima afirmou, recentemente, que, 
hoje, as nossas instituições político-so
ciais se fecham à criatividade e à re
novação, tomando difí·cil à literatura e 
à arte desempenharem o seu papel. 
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4. Cinema 
Esmera-se a Censura, Igualmente, no 

Cinema que nos é dado ver e fazer. 
Filmes estrangeiros, da mais alta qua
lidade, têm, aqui, a sua exibição proi
bida. o "Cinema Novo" brasileiro já 
era! Para que se Incentivar aquela ma
nia de conscientização1 disfarçada, de 
se mostrar repelentes realidades .so
ciais ... Hoje, sim, as platéias se deli
ciam com nossas sucessivas comédias 
eróticas. Restrições do ponto de vista 
crítico e cultural pouco importam, pois 
o povo ali está, às gargalhadas. ~ -
justiça se faça - a censura lhes e li
beral, deixando solta, à larga, a ima
ginação criativa dos cineastas desse gê
nero. 

5. Pintura 
Em compensação, à Censura não esca

pa a imoralidade de certos quadros, co
mo os de um tal de Picasso, conforme 
foi noticiado em 9-1-73, pelo Jornal do 
Brasil, nos seguintes termos: 

"O Ministro da Justiça proibiu a 
venda em todo Território Nacional 
das Gravuras Eróticas de Picasso, 
consideradas contrárias à moral e 
aos bons costumes. As publicações 
já foram recolhidas das bancas e 
livrarias onde eram vendidas." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria 
cômico, se não fosse trágico. 

6. Imprensa 

Os cultos e sensíveis censores da Po
lícia Federal talvez lamentem que, por 
se falar tanto da censura prévia à 1m
prensa, neste Pais, tenhamos perdido 
Camões, diariamente transcrito, duran
te longo tempo, em O Estado de S. 
Paulo. . . Bem que ele poderia ter sido 
aproveitado nos quadros redacionais da 
Tribuna da Imprensa, do Semanário 
Opinião, da Revista Veja, em Argumento 
ou, ainda, em O São Paulo, este da Ar
quidiocese de São Paulo, os quais, todos 
eles, sob as vistas atentas dos censores. 
continuam sofrendo vedações e cortes 
constantes. 

Nem o humorismo escapou às suas in
flexíveis tesouras, a exemplo do Pasquim 
que, por isso mesmo, terminou perden
r· · nm"~ rle suqs maiores figuras, que é 
Millôr Fernandes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Tenho aqui, em mãos cónlFJs de uma 

carta, datada de 15 de maio último, as-

sinada pelo jornalista Hélio Fernandes, 
endereçada ao Sr. Ministro da Justiça, 
em que ele expõe a situação em que vi
ve o seu j ornai. 

Peço, Sr. Presidente, que considere lida 
esta carta, para que conste dos Anais 
da Casa. Devido à exigüidade de tem
po, vou restringir-me a ler apenas al
guns poucos trechos. 

"Exmo Sr. Dr. Ministro da Justiça 
Armando Ribeiro Falcão 
Saudações respeitosas 
Chego ao ponto máximo de exaus
tão, e confesso a V. Ex.8 que é im
possível fazer jornal com a censu
ra terrível que permanece na Tri
buna da Imprensa. Há 6 anos com 
censura prévia, reconheço: fui do
minado por uma grande esperança e 
até euforia a partir de 15 de março 
de 1974. Pensei que voltássemos não 
aos tempos da liberdade com res
ponsabilidade, que é o que deveria 
vigorar sempre, mas pelo menos a 
um regime que poderíamos definir 
como sendo de censura com respon
sabilidade. Que foi. aliás, o que nre
valeceu no início da censura prévia, 
quando ela foi exercida pelo Exér
Clto o!icialmente." 

O jornalista Hélio Fernandes narra, 
então, como procedeu a censura quan
do a cargo do Exército Brasileiro, para 
mostrar que ela tinha objetivos, tinha 
orientação, procurava apenas evitar que 
se publicasse aquilo que o Governo não 
desejava fosse divulgado, mas não se 
exercia com brutalidade, com irrespon
S'1bilidade ·nu com insensatez. N·D entan
to, os militares que participaram da 
censura prévia na Tribuna da Imprensa 
lá exerceram essas funções apenas du
rante seis meses e foram unânimes em 
testemunhar, segundo as palavras de 
Hélio Fernandes, "que nunca hom•e, de 
nossa parte, qualquer tentativa de 'bur
la, de enganar a Censura, de tentar pu
blicar alguma coisa que havia sido lida 
e vetada". E, acrescenta ele: 

"N9s não tínhamos força armada 
e, portanto, aceitávamos a censura 
pr.évia como uma violência imposta 
ao exercício do nosso direUo e da 
nossa profissão, mas não passáva
mos dai. Os que faziam a censura 
prévia também compreendiam a de
licadeza da missão e exerciam-na 
sem violência e sem exorbitância. 
Pr·ocuravam, aliás, cortar o mínimo 
possível. 
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Um dia, em 1970, o próprio General 
Silvio Coelho da Frota comunicou 
que a censura prévia do Exército 
havia terminado. E, no mesmo dia, 
começou a censura prévia exercida 
pela política. Censura que dura até 
hoje da mesma forma incoerente, 
violenta, atrabiliária, sem rumos e 
sem orientação, variando ao critério 
dos Censores ocasionais e sem que 
haja recurso de qualquer espécie a 
instâncias superiores. Mais adiante. 
Nesses seis anos, quanto desperdí
cio, quanta contradição. Cortavam 
e proibiam hoje o que era permi
tido amanhã, vetavam amanhã o 
que havia sido permitido ontem. 
E tudo agora ficou mais difícil, mais 
arbitrário. Quando, a partir de 15 de 
março de 1974, esper~i (e me ~spe
rancei) que a situaçao melhorasse, 
foi aí que tudo piorou. Não há ex
plicação, pois no geral a censura 
evidentemente melhorou para os 
outros. Mas, no particular, V. Ex.a 
poderá mandar apurar como piorou 
a situação para nós. É inacreditá
vel, mas é rigorosamente verdadeiro." 

o corajoso jornalista Hélio Fernandes 
específica nessa missiva, uma série de 
atitudes, 'por parte da ce~ura policial, 
que quase impossibilita ao JOrnal, como 
empresa, continuar funcionando. Ao fi
nal, arremata: 

"É toda essa censura prévia, Sr. Mi
nistro, exercida diariamente com 
mal humor, com má-vontade, com 
evidente agressividade. Os censo
res (com as exceções de praxe) se 
julgam donos de tudo, quebram me
sas, provocam arru·aças, entram 
no jornal sem se identificarem, às 
vezes trazem amigos, tumultuando 
tudo. E não há para quem apelar, 
não há recurso de espécie alguma." 

Diz ainda: 
"O que sai em outros jornais não 
pode sair aqui. Já pedimos igual
dade de tratamento, o que sai nos 
outros jornais sendo permitido tam
bém aqui. Não devemos publicar no
tícias, comentários, análises, mesmo 
os ma'ls simples, enquanto os outros 
jornais dão shows de informação e 
de opinião." 

Esta carta, trazendo denúncias tão sé
rias que comprometem, sem dúvida, o 
bom nome do Governo, não teve, até 
hoje, resposta alguma do Sr. Ministro 

da Justiça, que não se dignou, portan
to, a prestar quaisquer esclarecimentos. 

Nos outros periódicos, é verdade, não 
foi preciso haver censura prévia ou os
tensiva. As vezes, nem sequer a tele
fônica, po1s desdobramento da primei
ra é a autocensura, fruto do meio de
corrente da exemplaridade imposta aos 
mais afoitas. No rádio e na televisão 
a coisa torna-se mais fácil ainda, em 
virtude de dependerem de concessões, 
passíveis de serem declaradas caducas 
ou rescindidas. Há sempre "meios le
gais" de punir os renitentes e, se tudo 
falhar, existe uma cândida lei de ex
ceção que, vez por outra, precisava s~r 
acionada para mostrar que "a Revoluçao 
não foi, mas é ... " 

7. Universidade 

E a Universidade brasileira? Na ver
dade, um centro de cultura não pode 
estar livre - como, um dia, o disse ql.!e
rer o Presidente Médici - quando, alem 
das restrições do AI-5 que pesam so
bre toda a Nação, está, especificamente, 
sob o guante do Decreto-Lei n.0 477 e 
de outros instrumentos cerceadores de 
sua a tividade . 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a. um aparte, nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE - Tem o 
aparte V. Exa. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Sendo 
oportuno, agora; e se não for, no mo
mento em que V. Ex. a. o desejar. 

O SR. MARCOS FREIRE - Os apar
tes de V. Ex.a. são sempre oportunos. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a. co
nhece pensamento meu, pessoal, a res
peito da primeira parte do seu discurso 
e sabe que sempre nos batemos por uma 
censura classificatória e não pela cen
sura a que V. Ex. a. está a se referir. 
Desde Ministro do Trabalho, tive opor
tunidade de dizer isso a artistas que me 
procuraram e, não só dizer a eles, como 
publicar o meu pensamento e levar ao 
Presidente da República este pensamen
to. Relativamente à censura de Impren
sa, V. Ex.a. conhece também o meu pen
samento. Não sou pela sua irresponsa
bilidade. Sou pela sua total liberdade 
com responsabilidade. Em conseqüên
cia, sou pelo modelo inglês, a que nin
guém pode acusar de totalitário ou de 
autoritár'lo. Agora mesmo recebemos da. 
ABI, V. Ex. a. e eu, com certeza, pois 
aqui está dito que foi enviado aos Li-
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deres do MDB e aos Líderes da ARENA, 
documento assinado pelo Sr. José Go
mes Talarico, em nome da Comissão de 

. Defesa de Liberdade de Imprensa, da 
ABI, fazendo críticas à existência da 
censura residual, sobretudo em órgãos 
como a Tribuna da Imprensa, a que V. 
Ex.a se referiu agora. Mas esse do
cumento que V. Ex.a certamente leu, no 
seu item n.0 9 di·z: 

"São fatos: 

A censura está decrescendo. 

A censura prévia foi suspensa, no 
"O Estado de S. Paulo". 

Autorizado o func:ionamento de no
vos jornais e revistas sem o aludi
do regime. 

Novas pers.pectivas se assinalam na 
divulgação." 

Estou, pura e simplesmente, registran
do o d·ocumento de uma Gomissã,o de 
Defesa da Liberdade de Imprensa, no seu 
órgão máximo no Brasil, que é a ABI. 
Nã quero dizer C·om iss·o que os argu
mentos de V. Ex.a, em relação à censura, 
estejam contraditados. Apenas, quando 
se refere aos fatos até ag.ora relatados 
no discurso que pronuncia, V. Ex.a não 
teve sequer a idéia de admitir que há 
alguma modificação, foi assunto do pas
sado. Mas eis que V. Ex.a entra pela Uni
versidade brasileira e vai me dar a opor
tunidade, que não tenho tido, pela 
censura de outro tipo realizada, pela 
censura dos que temem a voz do ex-Mi
nistr.o da Educação, pelos que se ac.ovar
dam no momento em que caluniam e 
não permitem que essa voz chegue li
vremente, para ser debatida, e não 
aplaudida. Eis que V. Ex.a diz que o 477 
impede a livre manifestação cultural. 
Orei-o .que V. Ex. a está numa tarde muito 
infeliz, nobre Senad·or Marcos Freire. 
V. Ex.a me provará e a esta Casa que há 
um só dos artigos do Decreto-Lei n.0 477 
que impeça, na linha que V. Ex.a acaba 
de analisar, da censura à criação cultu
ral e à imprensa brasileira, a mesma li
berdade de criação. Quis me antecipar no 
debate, para mostrar a V. Ex.a que o 
aceito desde já, a despeito de qualquer 
circunstância em que esteja V. Ex.c. 
emoldurado nesta Casa, nesta tarde, por 
aquele·s que, naturalmente, estão ávidos 
de ouvir a sua palavra candente. 

O SR. MARCOS FREIRE - É bondade 
de V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Passarinho - Disponho
me a fazer papel antipático e impopular, 
porque em matéria de 477 a ignorância 
brasileira é abissal, a começar pelos que 
admitem· que esse decreto foi feito ao 
tempo do Presidente Médici, quando se 
sabe que ele é do tempo do Presidente 
Costa e Silva. E a continuar essa igno
rância, a partir do momento em que não 
se sabe que, durante todo o período do 
Presidente Médici, o Decreto-Lei n.0 477 
só foi aplicado em casos de absoluta 
comprovação de participação de luta ar
mada para a derrubada do poder e não 
de construção de arte e não de atividades 
culturais e não de atividades que devem 
merecer de nossa parte o maior respeito. 
Por isso eu lastimo que V. Ex.a misture 
alhos com bugalhos e, a partir de cá, 
aceito o desafio de V. Ex.a, porque tan
tas vezes tenho desafiado a Oposição 
para que o façamos, não no limite es
treito de um· aparte, mas que o façamos 
em tempo contínuo, dentro de uma co
missão, qualquer que ela seja. A de Cul
tura por exemplo, e a de Educação, ou 
qualquer outra que aqui nesta Casa se 
escolha, para se debater de uma vez por 
todas esse famigerado Decreto-Lei 477. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. MARCOS FREmE - Com muito 
prazer. 

O Sr. Paulo Brossard - Pediria um 
escla.recimento ao Senador Jarbas Pas
sarinho. 

O Sr. Jarbas Passa.rinho - De acordo 
com o Regimento Interno poderia dar o 
esclarecimento a V. Ex.a, desde que a 
licença seja concedida pelo nobre orador. 

O SR. MARCOS FREmE - Já o con
cedi, com muita satisfação. 

O Sr. Paulo Boossard - Eu creio que 
o assunto é daqueles que exigem um 
pronto esclarecimento. Tanto assim que 
o nobre orador cedo o compreendeu. Eu 
não interromperia o orador se não en, 
tendesse que, realmente, um ponto do 
seu aparte merecia esclarecimento, pelo 
menos para mim. V. Ex.a disse que o 477, 
no Governo passado, foi aplicado única e 
exclusivamente quando comprovada ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Sr. Presi
dente, permita-me que transgrida o Re
gimento do Senado e dê resposta direta 
ao Senador Paulo Brossard: em 38 casos, 
comprovada a participação de estudan
tes, enquanto estudantes e não enquanto 
cidadãos, em processo de luta armada 
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para a derrubada do Poder. Enquan t.o 
que, só no ano de 1969, o Decreto-Lei 477 
foi aplicado 263 vezes em diferentes 
casos. Vou mai.s longe, aplicamos o De
creto-Lei n.0 477 e deixamos de aplicá-lo, 
desqualificamos inclusive, quando estu
dantes - não enquanto estudantes, mas 
enquanto cidadãos - participavam des
ses movimentos armados, eram proces
sados na Justiça Militar e não sofreram 
a aplicação do 477 dentro da Universi
dade. É certo que, quando eles envolve
ram a Universidade num processo de 
luta armada, pertencentes à.s facções do 
Partido Comunista Brasileiro, como por 
exemplo, o Partido Comunista do Brasil 
e a A.P. Marxista Leninista, exceto nes
ses casos, é que' foi aplicado o Decreto
Lei n.0 477. Com uma grande diferença: 
quando chegamos ao G<lverno, ele se 
exauria ao nível da autoridade que punia. 
Não havia recursos, nobre Senador Bros
sard, a autoridade que punia só recorria 
se absolvia o estudante e foi no G<lverno 
do Presidente Médici que se fez o recurso 
obrigatório para o Ministro da Educação. 
E em conseqüência, durante os quatro 
anos de Ministro de Educação do Pre
sidente Médici, desclassifiquei 58 aplica
cões do 477, inclusive aquelas referen
tes a dois estudantes de Santa Maria 
que estavam sendo processados por ati
vidades subversivas, junto a uma Audi
toria Militar, da sua cidade de Porto 
Alegre e, no entanto, nós não aplicamos 
o 477. Veja V. Ex.a., são duas caracterís
ticas bastante importantes: a primeira, 
que houve grau de recurso para instân
cia superior, que não havia; a segunda, 
que não se considerou estudante respon
sável, enquanto cidadão, e somente en
quanto estudante, quando ele transfor
ma.c;se a Universidade na sua base de 
atividade, num processo de luta armada, 
para a conquista do Poder. 

o Sr. Paulo Brossard - Sou obrigado 
a dizer que V. Ex.a. está equivocado. Eu 
conheço, pelo menos, um caso ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Pois eu 
duvido. V. Ex.a. me prove. 

O Sr. Paulo Brossard - . . . eu co
nheço pelo menos um caso em que isso 
não ocorreu ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Duvido que 
V. Ex.8 me prove. 

O Sr. Paulo Brossard - . . . e foi es.se 
o motivo por que pedi o esclarecimento. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Pois se esse 
caso a que V. Ex.a. se refere está no pe-

riodo de 1970 a 15 de março de 1974, eu 
repto V. Ex.a. a provar que esse caso é 
verdadeiro. 

O Sr. Paulo Brossard - Creio que ha
verá oportunidade para isso. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Quem está 
ávido da oportunidade sou eu, nobre 
Senador Paulo Brossard. Acho que se 
houve alguma distensão, exatamente, 
neste campo do 477, foi precisamente no 
período de 1970 a 1974, quer quantitativa 
quer qualitativamente. 

O Sr. Paulo Brossard - Pouco im
porta. Se isto houve, muito bem. O que é 
preciso é que esse decreto seja extinto 
de uma vez por todas. (Palmas das ga
lerias.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- (Fazendo soar a campainha) - De 
acordo com o Regimento Interno, as 
galerias não podem se manifestar. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Pois bem, 
se essa é a atitude de V. Ex.a, Senador 
Paulo Brossard, é diferente. Podemos 
discuti-la. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Sena
dor Jarbas Passarinho, antes de mais 
nada, apenas iniciava o item referente 
à Universidade Brasileira e às restrições 
por que ela passa, e V. Ex.a avança e diz 
que eu estou misturando alhos com bu
galhos. Nem tempo tive para essa mis
tura, nobre Senador ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - A expressão 
de V. Ex.a. foi definitiva, não precisava 
mais tempo. Se V. Ex.a. me desse a honra 
de ler o final da sua última frase, pro
varia isso. 

O SR. MARCOS FREIRE- Evidente
mente que V. Ex.8 , da mesma forma que 
diz que eu sei da sua posição em relação 
ao problema, já sabe que sou diametral
mente contrário à existência do 477. Isso 
não é novidade. 

O Sr. Jarbas Passarinho - É uma po
sição de V. Ex.a. 

O SR. MARCOS FREIRE- Portanto, 
repito, isso não é novidade. Mas V. Ex.a. 
afirmar que misturei alhos com bugalhos, 
quando nem tive, ainda, a chance de 
fazê-lo ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Como não 
teve? V. Ex.a já fez o qualificativo. Pre
cisa mais? V. Ex.a. está cercado de todas 
as condições, na tarde de hoje, para 
brilhar, nobre Senador Marcos Freire. 
V. Ex.a arregimentou as suas forças. Elas 
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estão presentes, mas não tenha dúvida 
de que o .seu nobre colega não se ar
receia, em nenhum momento, sobretudo 
nesta Casa, onde a nossa dignidade mú
tua nos tem permitido, sempre, o debate 
em termos de decência pessoal. 

O SR. MARCOS FREIRE - Por isso 
mesmo, nobre Senador, é que ontem eu 
tive a lisura - vamos dizer assim - de 
comunicar a V. Ex.a. que hoje falaria so
bre este problema, sobre a censura, so
bre as restrições existentes à cultura 
brasileira e, especificamente, sobre o 477. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nessa se
gunda parte, a memória de V. Ex.a. o trai. 
V. Ex.a. me falou sobre a censura e disse 
que gostaria que eu aqui estivesse. E eu 
aqui estaria. E V. Ex.a sabe que, inclu
sive, com pessoa gravemente doente na 
minha família, deixei de viajar para ou
vir V. Ex.a. e para saber que V. Ex.a. esta
ria hoje, aqui, cercado, como está, dos 
aplausos que são, certamente, as vaias 
contidas à minha própria p<Jsição. E eu 
a adoto - não criei o 477 - na medida 
em que ele foi utilizado com parci..mônia 
e com garantia contra isso que repto o 
Senador Paulo Brvssard a provar o con
trário, eu aceito o julgamento e aceito a 
provocação. 

O SR. MARCOS FREIRE - Mas. Sena
dor, ninguém o acusou de nada. Con
tenha essa atitude defensiva de V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Passarinho - Estou inse
rido no contexto, meu caro amigo. 

O SR. MARCOS FREIRE -Bem, então 
V. Ex.a. deve ter razões para assim se 
considerar como réu, nesta tarde, por
que, em verdade, não o coloquei nesta 
posição. Apenas cheguei ao pórtico do 
assunto. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Réu pode 
ser V. Ex.a, réu posso ser eu ... 

O SR. MARCOS FREIRE - . . . Acho 
que ninguém aqui deve considerar-se réu. 
Estamos debatendo um estatuto legal. 

O Sr. Jarbas Passarinho ... depende da 
causa que defendamos. Posso ser réu, 
com muito prazer, pela causa que de
fendo. Aquela que eu defendo, posso ser 
réu por ela; se amanhã V. Ex.a. for me 
julgar, pelo menos terei a certeza de que 
há um homem de consciência limpa para 
me julgar. 

O Sr. Franco Montoro - Permite 
V. Ex.n um aparte, nobre Senador Marcos 
Freire? 

O SR. MARCOS FREIRE - Pois não. 
O Sr. Fr:anco Montoro - Quero tornar 

claro, em nome da Liderança do MDB, 
que o tema do 477 é, para nós, pacífico. 
Há um Projeto em andamento nas Co
missões do Senado, assinado por todos os 
membros do MDB, propondo a revogação 
pura e simples do 477. O nobre Senador 
Jarbas Passarinho reclamou o debate em 
Comissão. No plenário e nas Comissões 
o MDB tem aberto inúmeras oportuni
dades. Na Comissão de Constituição e 
Justiça, na Comissão de Educação, por 
onde tramita o Projeto S. Ex.a. e os que 
queiram debater a matéria, terão opor
tunidade de, no âmbito da Comissão, com 
a serenidade, a seriedade e a objetividade 
com que são discutidas as matérias nas 
Comissões do Senado, terá S. Ex.a a opor
tunidade de apresentar as razões que 
tenha para manter este famoso, este fa
migerado Decreto-Lei n.0 477, contra o 
qual se manifestou praticamente toda a 
população brasileira. 

O Sr. Jarbas Passarinho!)- Decreto-Lei 
que V. Ex.a nem conhecia, nobre Senador 
Franco Montoro, quando, no ano passado, 
discutíamos o assunto, aqui. 

O SR. MARCOS FREIRE - É uma 
pena ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu pedirei 
a V. Ex.a o aparte no momento oportuno, 
nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE- Até agora, 
V. Ex.a não precisou pedir apartes para 
intervir, o que muito honra a e.st2. Casa. 

O Sr. Jarbas Passarinho - É, mas se 
V. Ex.a se ressente, não lhe darei mais 
aparte. 

O SR. MARCOS FREIRE - Pelo con
trário, Ex.a ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu os tenho 
sempre dado no momento em que falo, 
mas se V. Ex.a se ressente, eu pedirei a 
palavra pela Liderança, ~m seguida ao 
seu discurso. 

O Sr. Marcos Freire - Pelo contrário 
V. Ex.a está dando os seus apartes e o~ 
estou recebendo, mesmo sem V. Ex.a S·Oli
citá-los; como não os darei V. Ex.a soli
citando? 

O Sr. Franco Montoro - Se não me 
engano, quem está com a palavra sou eu, 
no aparte concedido por V. Ex.11 

O SR. MARCOS FREIRE -Pois não, 
nobre Líder. 
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O Sr. Franco Montoro - O nobre Se
nador Jarbas Passarinho reclamava a 
oportunidade de um debate. E já houve, 
neste plenário, vários debates sobre a 
matéria; e já houve nas Comissões. Por
tanto S. Ex.a. reclama aquilo que já tem. 
E agora, S. Ex.a. mesmo se refere -
achando que ganhou a parada - a um 
debate havido no ano passado. O julga
mento de quem ganhou ou não o debate 
é, evidentemente, do âmbito da consciên
cia de cada um. Mas S. Ex.a. reconhece 
agora que já houve mais de uma op-or
tunidade para o debate dessa matéria. 
Nunca lhe foi negada essa oportunidade. 
Em torno desse assunto, o MDB tem um 
ponto de vista oficial, traduzido em pro
posição que tramita nesta Casa, proposi
ção essa apresentada pela unanimida~e 
dos membros do MDB. Era a informaçao 
que eu desejava prestar para repor o 
problema nos seus exatos termos. 
. O SR. MARCOS FREmE - Aliás, 

tenho também que fazer algumas con
siderações a respeito das múltiplas in
tervenções registradas no meu discurso, 
antes de prosseguir nas considerações 
previamente elaboradas. Antes de mais 
nada, o ilustre Senador Jarbas Pas
sarinho reafirma aqui sua posição em 
favor da censura ... 

(Manifestações nas galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (MagalhiesPinto) 
(Fazendo soar a campainha) - Desejo 
comunicar novamente às galerias que 
elas não devem se manifestar. Caso isto 
continue a ocorrer, serei obrigado a man
dar evacuá-las. Espero que haja sereni
dade no plenário, para que o orador con
tinue seu discurso. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Pre
sidente, realmente parece-me que é ne
cessário haver serenidade, pois, ao con
trário do que foi afirmado aqui, pelo 
Senador Jarbas Passarinho, não houve 
arregimentação de qualquer espécie, para 
que, possivelmente, estudantes estivessem 
enchendo as galeri·as desta Casa, o que 
se deve ao fato de a matéria objeto do 
pronunciamento desta tarde ter sido pre
viamente anunciada pela Imprensa rei
teradas vezes, o que, sem dúvida alguma, 
motivou a curiosidade para trazer, aqui, 
jovens do Brasil. Acho mesmo que esse 
é um acontecimento auspicioso para .:; 
Congresso Nacional, quando nós assisti
mos a uma manifestação como essa, .Por 
parte do povo, que demonstra um senti
mento de atenção e de interesse até, um 
desejo de participação para com os deba-

tes travados nesta Casa. É dentro da se~ 
renidade a que V. Ex.a. se referiu, Sr 
Presidente, que tentarei prosseguir nes
tas considerações que julgo cabíveis no 
caso. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a. interrompê-lo? 

O SR. MARCOS FREmE - Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Como vê 
V. Ex.a., eu tive que responder, simulta
neamente, a V. Ex.a., ao Senador Paulo 
Brossard e ao nobre Senador Franco 
Montoro. A questão ainda há pouco colo
cada pelo nobre Senador Franco Mon
tara, infelizmente, está bastante distan
ciada da verdade. Não que eu atribua a 
S. Ex.a. o desejo de fazê-lo. Aqui, em 
nenhum momento eu me propus a defen
der a existência ou a continuidade do 
Decreto-Lei 477, diante da Comissão tal 
ou qual. Nenhum dos Srs. Senadores viu 
essa posição adotada por mim. O que me 
propus a defender, e acho que provei à 
farta, pelos exemplos sistematicamente 
trazidos a esta Casa, foi: que a primeira 
crítica ao 477 quem a fez foi o Ministro 
Jarbas Passarinho. Não de uma tribuna 
do Parlamento, não numa hora eleitoral 
e aqui está uma publicação, como sepa
rata da defesa nacional, quando, em ja
neiro de 1970, como Ministro de Estado, 
eu me dirigia à Escola de Comando do 
Estado Maior da Aeronáutica, para ofi
ciais de grau superior. E falando sobre o 
Decreto-Lei n.0 477, eu disse que: "agora 
a autoridade da Universidade, a autori
dade docente, est~va recebendo um re
forço drástico, com a edição do draco
niano Decreto-Lei n.0 477, de 26-2-1969. 

O SR. MARCOS FREmE - Permite 
V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Passarinho -Pois não. 

O SR. MARCOS FREmE - Eu acho 
que a Casa teria imensa satisfação, se 
V. Ex.a pudesse narrar, perante ela, a 
.sua posição pessoal em relação ao De
creto-Lei n.O 477. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Ela já foi 
narrada de público, nobre Senador. 

O SR. MARCOS FREmE - Mas, na 
verdade, não cheguei, sequer, a entrar 
nos meandros da análise que pretendo 
fazer do 477. Não fiz, por outro lado, ne
nhuma a.cusação pessoal a V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a me 
cassou o aparte? 
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O SR. MARCOS FREIRE - Estou ape
nas querendo propiciar que V. Ex.a possa 
desenvolver melhor as suas idéias a res
peito do estatuto, falando, posteriormen
te, em nome pessoal ou da Liderança de 
seu Partido, porque senão, não me vai ser 
possível prosseguir o meu discurso. E, 
nesse caso, V. Ex.a vai expor suas idéias 
c· en não v·ou p•oder expor as minhas, 
embora sej.a o orador, neste momento. 
São concedidos apartes, mas apartes es
clarece dores ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Lastimo 
que V. Ex.a esteja, nesta tarde, irreco
nhecível em relação a nós. Não sei se é 
produto, natur.almente, ... 

O SR. MARCOS FREIRE - Seria mais 
agradável e valioso para a Casa ouvir 
V. Ex.a ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não posso, 
porque V. Ex.a tem a oração principal. 

O SR. MARCOS FREIRE - Isto .ainda 
é aparte, Excelência?! 

O Sr. Jarbas Passarinho - Ainda é!? 
Não começou a ser! V. Ex.a o atropelou 
a todo instante! 

O SR. MARCOS FREIRE -Imagine! 
Há meia hora estou aqui tentanro nr·:c.s
seguir o meu dis·curso, e não o consigo ... 

o Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex.a está 
!!oncedendo apartes a muitos colegas de 
V. Ex.a, nobres pares, mas se V. Ex.a re
ceia realmente, que minha palavra o 
pert~rbe, ela está, desde já, silenciada. 

O SR. MARCOS FREIRE - Muito pelo 
contrário, Excelência ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - É um di
reito que terei, o de retomá-la em segui
da. Não cos·tumo misturar ações pessoais 
com a Liderança, mas vou ser obrigado a 
fazê-lo. Não interromperei mais V. Ex.a. 

O SR. MARCOS FREIRE - É uma ati
tude que V. Ex.a toma ao seu melhor al
vitre. Mas, acho que, numa oração que 
vai ser pr.oferida, ·OS apartes cabem para 
esclarecimentos breves, não para expor 
posições pessoais. Para isso cada um dis
põe de seus próprios discursos. Aí, sim, 
o debate pode ser prolongado. V. Ex.a 
pode usar, assim, o tempo da sua Lide
rança, para, depois de mim, firmar a 
posição de seu Partido, ou até a sua 
própria pessoal. Os apartes cabem, mas 
não de tal forma que eu fique impossl
bilitado de expor minhas idéias. Porque, 
nesta tarde, em relação à Universidade, 
apenas disse que, além das restrições do 

AI-5, ela vivia sob o guante do 477 e de 
outros instrumentos cerceadores de sua 
atividade. E, .a partir daí, nada mais me 
foi possível dizer, em prosseguimento do 
trabalho trazido a esta Casa. 

Então, eu solicitaria isto: que apartes 
houvesse, tantos quantos desejassem, 
pois virão, sem dúvida, enriquecer o nos
so pronunciamento. Mas, se se tr.atarem, 
não de apartes meramente esclarecedo
res, e sim de exposição de pensamento 
ou long.os testemunhos históricos, evi
dentemente deverão ser eles feitos atra
vés de pronunciamentos corridos e em 
oportunidades distintas. Espero que me 
entendam. 

Antes, mesmo, de prosseguir na análise 
que e.stávamos tentando fazer, haveria 
uma série de considerações que devería
mos tecer, em face das opiniões expen
didas por ilustres aparteantes, entre os 
quais o nobre Senador Jarbas Passari
nho. 

Assim, disse S. Ex. a ·que é contr.a a 
censura, nos moldes em que se procede 
no Brasil, em relação à arte, ao teatro, 
e, sim, favorável à censura classificató
ria. Lamentável que S. Ex.a, que já fez 
parte da equipe governamental de dois 
Pre.s.identes do Movimento de 1964 -
uma vez como Ministro do Trabalho e, 
depois, como Ministro da Educação -
não tivesse conseguido demover a orien
tação governamental, no sentido de abo
lir a censura nos termos em que é feita, 
entre nós, para, então, consagrar-se a 
censura classificatória. De qualquer for
ma, é uma .satisfação que a Casa registre 
essa posição de S. Ex.a, que eu, pessoal
mente, já tinha ouvido do ilustre Sena
dor. 

Em referência à liberdade de Imprensa 
com resnonsarilidacle essa é a nr'l.~i-r!~k, de 
todos nós. Está, inclusive, no texto cons
titucional, que, por sinal, foi lido, aqui, 
no início de no.s,so pronunciamento: li
berdade com responsabilidade. Ninguém 
quer a irresponsabilidade. Quem diz ou 
faz alguma coisa deve, regra geral, res
ponder pelos seus atas. Lame·ntavelmen
te, esse texto constitucional é letra-mor
ta, porque, acima do que se diz Consti
tuição Brasileira, existe aquele mons
trengo jurídico, chamado AI-5, que a des
faz, anula-a, tornando-a, por .assim di
zer, sem efeito. É o caso, exatamente, 
advogado por nós ambos: censura, sem 
a.s características a tu ais: censur.a classi
ficatória e liberdade de imprensa COI:l 
respons·abilidade. Se S. Ex.o. não ouv!u, 
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gostaria de reafirmar que, no convite 
que lhe fiz, ontem, informando-lhe que 
falaria sobre censura e sobre cultura, na 
realidade especifiquei que falaria sobre 
o 477. Lamento que S. Ex.a não se tenha 
apercebido. 

Muito menos, poderia aceitar a afir
mativa que recrutei pessoas par.a as ga
lerias. Já dei a minha versão: um assun
to como este, anunciado reiteradas vezes 
pelos jornais, terá despertado, sem dú
vida, o interesse daqueles que são dire
tamente vinculados a ele. 

Também S. Ex.a não faz justiça a seu 
colega quando diz que não assinalei que 
a censura à imprensa se mitigou. Tanto 
reconheci isto, que falei na demissão de 
Camões dos quadros redacionais do O 
Estado de S. Paulo ... 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
(Fazendo soar a campainha.) - Comu
nico a V. Ex. a que o seu tempo está esgo
tado. V. Ex. tem mais cinco ou seis mi
nutos para terminar o seu discurso. 

O SR. MARCOS FREIRE - Como vêem 
V. Ex.as a parte escrita que eu trouxe 
para traçar a análise do 477 não chegou 
a ser iniciada. Estou ainda, a esta altura, 
fazendo algumas considerações a respeito 
dos apartes que foram dados. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho 
afirma que, na sua gestão, aplicou menos 
o 477 do que foi aplicado nas gestões an
teri-ores. Evidentemente, esses são mean
dros nos quais não queremos penetrar. 
A mim não interessa, propriamente, sa
ber quem aplicou mais ou quem aplicou 
menos; qual o governo que aplicou ma1s 
ou que aplicou menos; qual o mais drás
tico ou o menos drástico. Isso seria que
rer ressalvar posições pessoais ou posi
ções de Governo, o que evidentemente, 
não está nas minhas cogitações. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
cabem ainda algumas considerações em 
torno do aspecto levantado pelo ilustre 
Senador Jarbas Passarinho, de que ele 
teria dificuldade de falar perante uni
versidades brasileiras. Quero dizer que 
isso não é privilégio de S. Ex.a, porque 
também tenho sido impedido de falar 
em universidades do Br.asil. Com uma di
ferença: a impossibilidade, para mim, 
tem sido determinada pelos órgãos dire
cionais dos estabelecimentos de ensino. 
A coisa chegou a um ponto tal que, até 
na minha própria Faculdade, onde lecio
no, deveria ir fazer, certa vez, uma pa
lestra sobre as "Regiões Metropolitanas", 

então criadas e, no entanto, não pude 
realizá-la. Este fato denunciei-o, inclu
sive, da tribuna da Câmara dos Depu
tados, em 14-6-73. 

Ainda agora, eu tinh.a sido consultado 
para ia à PUC- Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, para lá ter 
um debate com estudantes, por sinal alu
nos do Curso de Mestrado. Contudo, re
cebi, há poucos dias, carta, em que quem 
me fez o convite veio desfazê-lo, expli
citando o que terá ocorrido - o que é 
uma amostra do que ocorre na Universi
dade brasileira. Está aqui: 

"Iniciamos as sondagens aos esca
lões hierárquicos superiores da PUC, 
sondagens que só puder.am ser dire
tas no escalão imediatamente supe
rior, isto é, junto ao coordenador do 
curso; daí por diante, só através dele 
é que a deliberação subiu ao Decano, 
ao Vice-Reitor, e finalmente ao Rei-

. tor, cuja decisão foi tomada ontem 
(e aqui temos a explicação da de
mora desta carta) . 
Entrementes, a idéia original foi so
frendo mutações a cada nível de de
liberação: o debate deveria ficar res
trito ao círculo dos mestrandos de 
Direito; o convite deveria incluir um 
Arenista do mesmo status; seria 
preferível não juntar Escola Supe
rior de Guerra e P.alítica e daí ser 
suficiente o debate entre p.alíticos 
representantes dos dois Partidos; 
como as relações entre a Rei to ria e 
os diretórios acadêmicos da PUC 
estão tensas. e críticas, seria muito 
difícil impedir que os diretórios se 
fizessem representar no Seminário; 
havendo participação dos represen
tantes dos diretórios, estes iriam 
baixar o nível do seminário ao 
tentar extrair manifestações ino
portunas dos debatedores; na atual 
conjuntura (como diria o saudoso 
Stanislau), o seminário é inconve
niente e desaconselhável. Essa foi a 
decisão do Magnifico Reitor, toma
da ontem e que nos foi transmitida 
hoje." 

Portanto, Excelência, esse triste privi
légio de não poder ser ouvido por estu
dantes tem-se generalizado neste Brasil, 
porque se teme o debate, porque as auto
ridades de ensino, ao invés de estimulá
lo, não entendem que debate também é 
cultura. 

Dai porque, quando vejo que, realmen
te, as galerias estão cheias, acho que este 
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Senado deve se rejubilar. :Gl sinal de que 
cumpre o ·seu papel, porque isto indica 
que está estimulando pessoas para os de
bates parlamentares. 

Parece-me, portanto, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, que devemos ter a sere
nidade suficiente para cada qual defen
der as suas posições; no caso especí
fico, a favor do Decreto-Lei n.0 477 ou 
contra ele. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador 
Marcos Freire, vejo que V. Ex.a está ter
minando, mas gostaria de aparteá-lo. 

O SR. MARCOS FREIRE - Pois não. 
Mas, na verdade, eu estaria começan
do ... 

O Sr. Leite Chaves - Parece-me até 
que essa presença humana, hoje, 
enriquece o Senado e está inteiramente 
compatibilizada com a posição do Go
verno, pois ele próprio, hoje é quem de
fende que os estudantes façam política, 
só que não seja nas universidades. En
tão, se, nas universidades, eles não po
dem e se, nesta Casa também, não podem 
tomar conhecimento da política ou dos 
seus rumos, entendemos, de tal sorte, que 
os estudantes estão, inclusive. se compa
tibilizando com esta nova orientação do 
Partido do Governo, defendida pelo ilus
tre Senador Petrônio Portella, de que os 
estudantes devem fazer política, con
quanto não seja nas universidades. Aqui, 
é um modo deles tomarem conhecimento 
da política e das grandes decisões e aspi
rações nacionais. 

O SR. MARCOS FREmE - Vai ver, 
nobre Senador, que essa afluência toda 
já é fruto do projeto Petrônio Portella ... 
(Risos.) 

Na verdade, dificuldade de atuação 
estudantil é patente: aí está o caso da 
UnB, não existe diretório acadêmico, não 
existe diretório central, mesmo que em 
conformidade com o Dec.-Lei n.0 228. de 
28 de fevereiro de 1967, que é também 
por demais restritivo à liberdade univer
sitária. Existem os representantes, mas 
essa chamada representação é conside
rada auxiliar técnico administrativo, 
órgãos dos departamentos, submetida à 
administração geral. O próprio Conse
lho Provisório de Representantes da UnB 
é tido pela Diretoria como órgão ilegal, 
não tem sede ou verbas. Nem chega a ser 
órgão jurídico. Os estudantes, se não são 
proibidos, formalmente, de convidar al
guém para ir à UnB, encontram empe
cilhos, de tal forma que, muitas vezes, 

vêem-se impossibilitados de o fazerem. 
É que, entre as exigências, preclsa haver, 
inicialmente, um pedido firmado pelo re
presentante, que tem que encaminhá-lo 
ao Chefe de Depa·rtamento. Este convo
cará o colegiado, para que admita, ou 
não, aquele convite. Aprovado que ele 
seja, pelos professores, a odisséia ainda 
não acabou aí, porque subirá ao Decano 
que, sozinho, pode vetar aquele convite, 
formulado pelos estudantes e que tenha 
sido aceito pelo departamento. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
(Fazendo soa.r a campainha.) - Pediria 
a V. Ex.a terminasse o seu discurso, por
que o seu tempo já está por demai8 ex
cedido. 

O SR. MARCOS FREmE - As próprias 
reuniões de representação, Sr. Presiden
te - é incrível, mas é verdade! - têm 
que ser solicitadas ao Decano especifi
cando-se, inclusive, previamente, hora, 
local, temas e os nomes dos que vão par
ticipar do encontro. 

Meu Deus do Céu! Será que, no Estado 
Novo, as restrições eram tão drásticas e 
tão grandes, assim? Quem sabe se aque
les líderes estudantis de então - como 
o Senador Petrônio Portella, que era um 
dos mais extremados na luta contra a 
ditadura do Estado Novo - não pode
riam esclarecer essa questão, estabele
cendo um cotejo entre o que então havia 
e com o que há hoje? 

Portanto, Sr. Presidente, e Srs. Sena
dores, parece-me que há multa coisa 
errada, nesse setor. É verdade que oa 
estudantes da UnB têm conseguido .algo. 
O próprio Conselho de Representantes, 
que não era reconhecido pela Reitoria, 
terminou convidando um Ministro de 
Estado, o da Indústria e do Comércio, 
Severo Gomes. Por isso, apesar da dire
ção dizer que esse órgão não tinha legi
timidade - editais chegaram a ser pu
blic.ados nas primeiras páginas dos três 
jornais de Brasília, dizendo que o CPR 
não existia (Realidade - junho/1975) -, 
o Reitor terminou por aceitar a ida de 
S. Ex.a. 

Mas, como diz essa mesma revista, tais 
vitórias são raras. 

No Rio Grande do Sul, o Diretório Ac.a
dêmico da Faculdade de Economia da 
Universidade Federal, que havia progra
mado um ciclo de conferências intitulado 
"Modelos de Crescimento Econômico", do 
qual participariam ... 



-85-

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
(Fazendo soar a campainha.) - Pediria 
a V. Ex.a. terminasse o seu discurso, por
que, na verdade, há outros oradores ins
critos. 

O SR. MARCOS FREIRE - Pois não, 
Sr. Presidente. 

. . . do qual participariam econom.is
tas famosos, teve de suspender o pro
grama. Nas vésperas da abertura do ci
clo, os estudantes receberam um oficio 
do Diretor, simplesmente, proibindo tal 
promoção dentro do recinto da Facul
dade. 

O Sr. Franco Montoro - Sr. Presiden
te, na forma do Regimento Interno, como 
Líder da Bancada, peço a V. Ex.a. me con
sidere inscrit<> para falar, e concedo o 
tempo .ao nobre Senador Marcos Freire, 
para concluir a sua oração. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para uma questão 
de ordem. 

Embora, desde logo, me coloque intei
ramente a f.avor da: propositura do nobre 
Líder do MDB. S. Ex.a não pode fazê-la 
em nome do Regimento Interno, porque, 
realmente, ele não faculta tal procedi
mento. Estou de acordo com que o Se
nador Marcos Freire fale durante o tem
po que desejar. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
(Fazendo soar a campainha.) - O nobre 
Senador Marcos Frei.re está com seu tem
po terminado, e o Regimento Interno 
não faculta tal procedimento, embora 
tenha havido alguns antecedentes, com 
os quais concordamos. 

Portanto, pediri.a ao nobre Senador 
Marcos Freire terminasse seu discurso. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pela or
dem) -Sr. Presidente, pediria a V. Ex.a. 
considerasse o seguinte: o Regimento 
Interno não proíbe essa concessão. Ele 
não a autoriza expressamente, no que se 
refere à palavra da Liderança, que tem 
tratamento especial, distinto daquele a 
que se refere a disposição que V. Ex.a. 
provavelmente citará, à não prorroga
ção. 

Esta Interpretação não é do orador que 
fala neste momento. Foi interpretação 
da própria Mesa. Em todos os casos an
teriores, feita a solicitação, ela foi aten
dida. Estabeleceu-se um costume, e sabe 
V. Ex.a que o costume jurídico é fonte de 
Direito, na interpretação da lei especial
mente. 

Seria de estranhar, Sr. Presidente, que 
exatamente neste momento em que há 
interesse maior pelo tema, se modificas
se a orientação da Mesa, para não per
mitir a prorrogação do tempo, por con
cessão da Liderança, praxe que tem sido 
adotada em todos os casos anteriores. 

É o apelo que expresso a v. Ex. a. Se 
V. Ex.a deseja alterar a orientação ante
rior, faça-o numa oportunidade mais 
tranqüila, e não nesta, em que o aspecto 
emocional poderá eventualmente dar má 
interpretação à mudança de orientação 
da Mesa. 

É o que me permito ponderar a V. Ex.a 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- Comunico ao nobre orador, como já 
extrapolou o tempo a que tinha direito, 
lhe são concedidos mais dez minutos :pa
ra terminar sua oração. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presi
dente, na verdade, houve mudança de 
orientação relativamente ao pedido for
mulado pelo ilustre Líder do meu Partido. 

1 

Acredito que esta tarde tenha um sig
nificado especial para os que aqui estão; 
uma tarde de efusiva democracia, den
tro deste recinto, em que, trazendo as
sunto palpitante, gostaríamos todos de 
que, pelo menos neste Senado, ela pudes
se manifestar-se em toda a sua pleni
tude. Depois de mim, tivéssemos, ainda, 
a satisfação de ouvir aqueles outros que 
quisessem tratar deste mesmo assunto. 
São tantas e tantas as facetas do proble
ma em exame que, evldentemente, 10 
minutos não podem resolver o debate 
deste tema. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- (Fazendo soar a campainha.) - Co
munico a V. Ex.a que a Mesa foi muito 
liberal com o orador. O seu discurso co
meçou às 15 horas e 40 minutos. Deve
ria terminar às 16 horas e 40 minutos. Já 
são 17 horas. Assim, os vinte minutos 
concedidos pela Liderança, obedecida a 
praxe anterior, já foram usados por V. 
Ex.a. e a Mesa lhe concedeu mais dez, que 
já não são da IJderança, da liberalidade 
da Mesa. 

O SR. MARCOS FREIRE - Agradeço 
esta liberalidade, Sr. Presidente, e me re
gozijo com aqueloutros que, antes de 
mim, puderam realmente usar de um 
tempo :prolongado, sem que o extravasa
mento do prazo regimental viesse a ser 
descontado no tempo cedido pela Lide
rança. 
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Acato, entretanto, a orientação da 
Mesa, mas prefiro dispensar-me de usar 
es.sa liberalidade, mesmo porque estou 
inscrito para falar amanhã, ocasião em 
que, com mais disponibilidade de tem
po, pretendo prosseguir na análise das 
restrições atualmente existentes à vida 
universitária brasileira. Amanhã, portan
to, usando o meu temiX> regimental, pre
tendo concluir o pronunciamento desta 
tarde, e, assim, não mais enfocarel, ho
je, o assunto obj eto do presente discurso. 

·Contudo, antes de retirar-me desta tri
buna, Sr. Presidente, faço um apelo a V. 
Ex.a., e o faço com a maior sinceridade 
de alma, porque para esta Casa vim com 
o espirita democrático que tenho dentro 
de mim, para lutar pela liberdade, a li
berdade de falar e a liberdade de ouvir. E 
graças à sábia orientação de V. Ex.a., até 
agora, tem .sido possível fazer isto no Se
nado Federal. 

Sr. Presidente, não gostaria 'de sair 
desta tribuna, tendo~visto sair, antes de 
mim, das galerias desta Casa, um jovem, 
levado por agentes de segurança. Por
tanto, apelo a V. Ex.a. que procure asse
nhorear-se do que terá havido e, se for 
o caso, liberar aquele que aqui compa
receu e, infelizmente, saiu acompanhado 
e levado não sei para onde. 

Não é possível, Sr. Presidente, que nes
ta Casa - onde clamamos por democra
cia, pelo sagrado direito de falar, de pen
sar e de ouvir - esta tarde, que poderia 
assinalar uma sistemática nova, no en
carar o problema universitário, vá repre
sentar um retrocesso na tentativa que os 
universitários estão fazendo de partici
pação política no País. 

Sr. Presidente, acredito que este apelo 
estará acima das conotações partidárias, 
para que não se diga, amanhã, que uma 
vez, moças e rapazes, acorrendo às gale
rias do Legislativo, algum ou alguns da
qui saíram acompanhados pelo Serviço 
de Segurança do Senado. 

.A,credito que o incidente será de logo 
esclarecido, e V. Ex.a.- que tem todo um 
passado de compromisso democrático -
não se furtará, por certo, a tomar as 
providências cabíveis. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Informo a V. Ex.a. que o universitário, 
ou o rapaz, que foi retirado, não ficou 
preso. Foi apenas retirado, para evitar o 
tumulto que estava provocando. Foi libe
rado na mesma hora. 

O SR. MARCOS FREmE - Sr. Presi
dente, é com satisfação que registramos 
a comunicação de v. Ex.a., e esperamos 
que, na próxima sessão possamos conti
nuar, no tempo regimental, as considera
ções que hoje .ficaram a meio caminho. 
Muito obrigado a V. Ex.a. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas prolongadas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MAR~ 
COS FREIRE EM SEU DISCURSO: 

Rio, 15 de maio de 1975. . 
Ex.:mo Sr. Dr. Ministro da Justiça 
Armando Ribeiro Falcão 

saudações respeitosas 
Chego ao ponto máximo de exaustão, 
e confesso a v. Ex.a. que é impossível 
fazer jornal com a censura terrível 
que permanece na Tribuna da. Im
prensa. Há 6 anos com censura pré
via, reconheço: fui dominado por 
uma grande esperança e até euforia 
a partir de 15 de março de 1974. Pen
sei que voltássemos não aos tempos 
da liberdade com responsabilidade, 
que é o que deveria vigorar sempre, 
mas pelo menos a um regime que po
deríamos definir como sendo de cen
sura com responsabilidade. Que foi 
aliás o que prevaleceu no início da 
censura prévia, quando ela foi exer
cida pelo Exército oficialmente. 
Sendo contra toda e qualquer forma 
de censura, pois considero que na Lei 
de Imprensa, na Lei de Segurança e 
até no Ato n.0 5 estão os remédios que 
:podem ser utilizados nos casos de 
subversão, (que jamais foi o nosso 
caso) ou de incitamento à desordem 
e ao caos (idem, idem), admito que 
a censura prévia, como foi iniciada 
em 1969, pelo menos não prejudica
va à Tribuna, nem ao jornal nem à 
empresa. 
Naquele tempo, o encarregado da 
censura prévia (que durou 8 meses) 
era o Coronel Carlos Pinto, então 
chefe do Serviço de Informações da 
1.a. Região Militar, subordinado dire
to do Comandante da 1.a. Região Mi
litar, General Silvio Coelho da Frota. 
Estou dando todos os detalhes para 
que V. Ex.a possa comprovar como a 
censura prévia se exercia. Ela tinha 
objetivos, tinha orientação, procura
va apenas evitar que se publicasse 
aquilo que o Governo não desejava 
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ver publicado, mas não se exercia 
com brutalidade, com irresponsabili
dade ou com insensatez. 

E havia um sistema de mão dupla 
diário, funcionando da censura para 
o ooronel Carlos Pinto mas também 
de nós para o Coronel Carlos Pinto. 

Todos os dias ele recebia as matérias 
que haviam sido cortadas e todos os 
dias examinava essas matérias para 
saber se os censores haviam exorbi
tado. E também todos os dias eu te
lefonava para ele quando considera
va que haviam cometido excessos e 
então o coronel, cavalheirescamente, 
aceitava ou não as minhas pondera
ções. Mas sempre dentro de uma di
retriz superior, e de um diálogo per
feitamente cordial. Quase sempre, 
atendia às ponderações, pois eu sabia 
que a censura prévia não se exercia 
como violência prazercsa e sim como 
imperativo de uma exigência cir
cunstancial. Mesmo não concordan
do com a censura prévia, compreen
demos que a ocasião exigia que se 
utilizassem métodos pouco liberais e 
nos submetemos. Não concordava 
mas acatava, pois outro recurso não 
me restava. E os militares (todos 
oficiais da ativa) que participaram 
da censura prévia à Tribuna da Im
prensa nesses 8 meses, foram unâni
mes em testemunhar: nunca houve 
da nossa parte qualquer tentativa de 
burla, de enganar a censura, de ten
tar publicar alguma coisa que havia 
sido lida e vetada. 

Cumprimos o nosso dever sem hesi
tação e com firmeza, firmeza que 
nascida de uma convicção de toda a 
vida, já que fomos e somos jornalis
tas a vida toda, única e exclusiva
mente, não tivemos jamais outro 
emprego ou outra ocupação. E os que 
realizavam a censura prévia por or
dens superiores cumpriam também o 
seu dever. Portanto, providenciáva
mos nós e eles, que a experiência 
decÓrres.se senão com cordialidade, 
pelo menos num clima de respeito 
mútuo, sem choques inúteis e des
necessários. Nós não tính~mos força 
armada, e portanto aceitávamos a 
censura prévia como uma violência 
imposta ao exercício do nosso direito 
e da. nossa profissão, mas não pas
sávamos dai. Os que faziam a censu
ra prévia também compreendiam a 
delicadeza da missão e exerciam-na 

sem violência e sem exorbitância. 
Procuravam aliás cortar o mínimo 
possível. 
Um dia, em 1970, o próprio General 
Sílvio Coelho da Frota comunicou 
que a censura prévia do Exército ha
via terminado. E no mesmo dia, co
meçou a censura prévia exercida pe
la policia. Censura que dura até ho
je, da mesma forma incoerente, vio
lenta, atrabiliária, sem rumos e sem 
orientação, variando ao critério dos 
censores ocasionais e sem que haja 
recurso de qualquer espécie a instân
cias superiores. 
Discriminado de todas as maneiras 
desde 1963 (quando fui o único civil 
preso no Governo do Sr. João Gou
lart) até hoje, já conheci tudo: pri
sões, confinamentos, cassação, sus
pensão do jornal, censura prévia, 
discriminação publicitária, intimi
dações as mais variadas, não há na
da que não tinha siõ.o tentado e exe
cutado contra mim. A tudo suportei: 
sem reclamar ou até mesmo sem pro
testar, a não ser eventualmente pelos 
meics públicos que ainda me resta
vam, pois sempre entendi que a ra
zão estava com Bernard Shaw quan
do afirmava: "Paguei e continuarei 
paga;ndo o preço exigido pelo meu di
reito de dizer a verdade. Ou pelo 
menos o que eu pensei que fosse a 
verdade." 
Nesses 6 anos, quanto desperdício, 
quanta contradição. Nunca tantos se 
acirraram tanto contra um só. Cor
tavam e proibiam hoje o que era 
permitido amanhã, vetavam amanhã 
o que havia sido permitido ontem. E 
tudo agora ficou mais difícil, mais 
arbitrário. Quando, a partir de 15 de 
março de 1974, esperei (e me espe
rancei) que a situação melhorasse, 
foi ai ·que tudo piorou. Não há ex
plicação, pois no geral a censura evi
dentemente melhorou para os ou
tros. Mas no particular, V. Ex.a po
derá mandar apurar como piorou a 
situação para nós. É inacreditável 
mas é rigorosamente verdadeiro. 

Além da censura prévia propriamen
te dita, existem as perseguições que 
nos trazem enormes prejuízos e à 
qual não poderemos mesmo resistir, 
pois conjugam prejuízos de ordem 
econômica e financeira que estão 
acima das nossas posses. Para que V. 
Ex.a tenha uma idéia, dou um exem-



-88-

plo: já pedimos que os censores che
gassem à redação no mais tardar en
tre 9 e lO horas, para que não atra
sassem a impressão do jornal. Geral
mente chegam depois de meia-noite, 
se recusam a ler as matérias no ori
ginal, o que economizaria tempo e di
nheiro, só admitem ler depois da 
composição. Ora, é facílimo compre
ender: depois de tudo composto sur
gem então os vetos, sempre abun
dantes. Então, tudo o que foi com
posto é jogaçio fora, num desperdí
cio de tempo e dinheiro. 

Depois, como chegam muito tarde, a 
impressão atrasa e temos que pagar 
pesados extras a linotipistas, reviso
res, emendadores, paginadores, com
positores, impressores, auxiliares de 
toda ordem. Não temo0s condições de 
resistir a esses prejuízos. E depois, 
mais prejuízos: como rodamos tarde 
(ontem, por culpa exclusiva dos cen
sores, rodamos às 5 horas da manhã, 
um jornal que estava pronto para 
entrar em máquina logo depois da 
meia-noite e meia) perdemos a dis
tribuição direta feita pelos próprios 
jornaleiros. Então, a distribuição tem 
que ser feita por nós mesmos. Como 
existem quase 6 mil bancas só na 
antiga Guanabara (sem falar no Es
tado do Rio propriamente dito), ve
ja V. Ex.a que vamos acabar essa dis
tribuição quase na hora do outro 
jornal já ir para as bancas. Prejuí
zos em cima de prejuízos, para um 
jornal e uma empresa violentamente 
prejudicados por perseguições de to
da ordem, as diretas e as indiretas, 
as visíveis e as invisíveis, as que são 
públicas e as que são apenas entre
vistas. 

do num exame psicotécnico ou do 
MOBRAL) : não conheço esse Coro
nel, não posso deixar passar a nota. 
E como foi dito a ele que protesta
ríamos, ele respondeu desabusada
mente: não tenho medo de nada. É 
possível que não tenha mesmo, pois 
ficou sempre impune. 
É assim que fazem a censura prévia 
na Tribuna. Sem contar um fato 
mais do que inacreditável: a Tribu
na é hoje ainda o único jornal diá
rio, com censura prévia. O que sai · 
em outros jornais não pode sair aqui. 
Já pedimos igualdade de tratamento, 
o que sai nos outros jornais sendo 
permitido também aqui. Não pode
mos publicar notícias, comentários, 
análises, mesmo os mais simples, en
quanto os outros jornais dao shows 
de informação e de opinião. 
É evidente que isso nos prejudica 
terrivelmente. E é evidente que sa
bemos que a censura prévia está na 
razão d1reta da importância do veí
culo. Mas como somos o único jornal 
diário com censura prévia, teríamos 
que chegar à conclusão pretensiosa 
de que somos o único jornal de im
portância no Brasil. Recusamos ta
manha importância. Mas como ex
plicar tanta censura, que se acirra e 
endurece na Tribuna, enquanto se 
abranda ou desaparece em outros 
jornais? 
Era o que eu desejava levar ao co
nhecimento de V. Ex.a, oficialmente, 
para as soluções cabív.eis. É mais do 
que claro que alguns censores que 
aqu'i exercem a censura não têm a 
menor condição de fazê-lo: é claro 
que são tambéilm prejudiciados pela 
falta de orientação definida a res
peito do que censurar. 
O erro é duplo: não têm condições 
:intelectuais de fazer a censura e 
também não sabem o que censurar. 
É o que eu precisava expor a V. Ex.a 
Na impossibilidade de ser retirada 
a censura prévia, a ser mantida a 
violência desnecessária de agora, não 
teremos nenhuma condição de resis
tir nem como jornal nem como em
presa. O q'ue é melancólico, para 
quem ainda acredita teimosamente 
na esperança que se abriu a partir 
de 15 de março de 1974. 

E toda essa censura prévia, Sr. Mi
nistro exercida diariamente com 
mau :humor, com má vontade, com 
evidente agressividade. Os censores 
(com as exceções de praxe) se jul
gam donos de tudo, quebram mesas, 
provocam arruaças, entram no jornal 
sem se identificarem, às vezes tra
zem amigos, tumultuando tudo. E 
não há para quem apelar, não há re
curso de espécie alguma. Hã dias os 
censores cortaram uma nota sobre 
uma conferência a respeito de ener
gia que iria ser feita em Volta Re
donda pelo Coronel Paladino. Expli
cação de um dos censores (o mais fe
roz e irresponsável de todos, censor 
que provavelmente não seria aprova-

Respeitosamente. 
Hélio Fernandes 

'' 
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O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho, como Líder. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, creio que o 
dia de hoje marca uma posição que não 
gostaria fosse reversível, mas, para mim, 
é uma lição a mais. E pouco se me dá 
que, a partir do momento em que o show 
esteja encerrado, determinado tipo de 
assistente se retire. 

Eu falo p.ara o Senado da República, 
e o faço iniciando por um protesto dire
tamente feito ao Sr. Senador Marcos 
Freire e estendido ao Sr. Senador Leite 
Chaves. Ambos preocuparam-se, demo
craticamente, com a sorte de um jovem, 
e não se preocuparam com a solidarie
dade que deveriam ter não com um Se
nador, qualquer que ele seja, mas com o 
respeito que se deve ter a esta Institui
ção. 

Aqui tenho, Sr. Presidente, testemu
nhos de nobres Srs. Senadores entre eles 
o nobre Sr. Senador Heitor Dias, de que, 
na medida em que o nobre Sr. Senador 
Marcos Freire falava, eu era provocado, 
sistematicamente, por um jovem - um 
só, no conjunto desta assembléia - que 
ria de maneira debochada, batia a cabe
ça sistematicamente na minha direção. 
Mudei o ângulo de olhar. Ele continuou 
a olhar para mim, e não olhava para o 
orador. 

E é a isto, Sr. Presidente, que o nobre 
Sr. Senador Marcos Freire, esquecido da 
solidariedade que deve ao Poder Legis
lativo, chama de violência contra um 
estudante. (Palmas prolongadas.) E é a 
isto que o nobre Sr. Senador Leite Cha
ves chama de participação politica dos 
jovens! 

Se isto hoje é comigo, o Senador Jar
bas Passarinho, porque fui Ministro da 
Educação do Presidente Médici, amanhã 
poderá ser com eles próprios. 

Se este Poder não se fizer respeitar, 
pelo mínimo que lhe resta de respeito, 
é melhor que ele se encerre, Sr. Pres'lden
te, e se estabeleçam os sovietes. É melhor 
que se imagine que é possível copiar o 
exemplo de Portugal, que se faça dire
tamente a eliminação dos partidos polí
ticos e se faça a ligação do militar es
querdista radical diretamente com o cha
mado povo. 

Tenho prazer, inclusive, Sr. Presidente, 
de ver este Senado cheio, ainda que nas 
galerias estejam consciências aprioxisti
camente voltadas contra mim. 

Ninguém me dará, ninguém, nesta Casa 
ou fora dela, conotação de fascista. A 
minha luta é antiga também. E nos mo
mentos em que fiz concessão, fiz pen
sando sempre na melhor solução par.a 
os destinos deste País, confiando nos 
Presidentes, entre os quais um a que V. 
Ex.a serviu também, como. Ministro, e 
que nos dizia, em todos os instantes, do 
seu horror por uma atividade de tirano. 

Não aceito, portanto, Sr. Presidente, a 
falsa posição de quem defende .a liber
dade pela metade. 

O nobre teatrólogo Plínio Marcos não 
prega nas suas peças a arregimentação 
para a luta armada. Admito muitas das 
suas peças como vi, por exemplo, "Na
valha na Carne", com outro sentido de 
protesto social. 

É uma pena que o povo não possa jul
gá-lo, na medida em que tenha vinte e 
um anos para fazê-lo; É uma pena que 
a Imprensa não tenha uma lei que regule 
a sua atividade, permitindo que ela diga, 
amanhã, que o Ministro Jarbas Passari
nho, por exemplo - como alguns desses 
estudantes afirmam - foi um torturador 
de estudantes, mas não seja, paralela
mente obrigado a comprovar esta afir
mativa. E, se não puder comprová-la, não 
seja cassado o seu direito de iludir a 
opinião pública. 

Esta é a lei inglesa, Sr: Presidente. 
Não fui cassado por estudantes, ao 

contrário, por diretórios estudantis. le
galmente organizados, que me convida
ram para falar. Em Sã~ ~aulo, e agora 
mesmo recebo ·a renovaçao deste convite, 
foi um grupo de radicais extre~t~ de 
esquerda, indiscutivelJ:?e!lte to~alit~rios, 
indiscutivelmente sacnstaes da 1greJ a da 
intolerância, que resolveram fazer com 
que os seus colegas fo~sem prem.iados, em 
São Paulo na tentatlv.a de faze-los des
convidar-me sem efeito, sem resultado 
favorável. Mas, em Brasília, consegui
ram. 

E um jov:em estudante que sempl'le 
poupei, cQm quem nunca tive relaçcies 
maiores senão de trabalho nesta Casa, 
Sr. Presidente, é hoje indicado, nessa 
universidade a que o Senador Marcos 
Freire se refere como se fosse a trin
cheira do totalitarismo, esse jovem é ho-
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je apontado como um beleguim da poli
cia, como instrumento do SNI e vassalo 
do Senador Jarbas Passarinho p.ara ter 
melhores condições de . carreira no Se
nado. 

É esta incapacidade de fazer justiça 
que me aterra, Sr. Presidente! É a ten
tativa de mistur:ar o direito de criação 
artistica com o direito de planejar e 
conspirar contra, não o Governo, mas 
contra o regime, através do aliciamento 
pela força .armada. · 

Falando sobre a Universidade, disse o 
nobre Senador Marcos Freire, de fraca 
memória - estou com documentos da 
Taquigrafia - quando S. Ex.a me ense
jou o pnmeiro e imediato aparte: 

" ... quando, além das restrições do 
AI-5 que pesam sobre toda a Nação, 
está, especificamente, sob o guante 
do Decreto-Lei n.O 477 e outro.s ins
trumentos cerceadores de sua ati
vidade." 

Se o Decreto-Lei n.0 477 é cerceador 
da atividade, na medida em que ele pune 
e identifica os radicais que apelam para 
a luta armada, para a derrubada do 
regime, então, Sr. Presidente, não en
tendo a posição do nobr.e Senador pelo 
MDB. 

Mais a'inda, Sr. Presidente, não era 
meu desejo tratar deste assunto em ca
ráter pessoal. Esta Casa já me ouviu, e 
com o nobre Senador Franco Montoro 
tive oportunidade de debater no ano 
passado. Vi que a Casa se surpreendeu 
quando mostrei que a primeira crítica 
ao Decreto-Lei n.0 477 foi feita por mim, 
como disse, numa assembléia militar 
- com muito orgulho - lá encontrei 
sempre as transgressões divididas e 
qualificadas em leves, médias e graves. 
E um erro que verifico, e o acusei e acuso 
até hoje, em relação a esse Decreto-Lei, 
é que ele não faz graduação de pena 
correspondente .à graduação. Para uma 
mesma falta, às vezes de caráter subje
tivamente comprovável, como, por exem
plo, portai!:" documentos ou material 
subversivo, até à falta de prisão em 
cárcere privado, seqüestro, dinamitação 
de uma Universidade, a pena é sempre 
a mesma e única - três anos suspenso 
da Universidade e proibido de estudar 
em qualquer outra Universidade brasi
leira. 

Não me bati, Sr. Presidente, nas horas 
fáceis dos palanques. Bati-me nas horas 
em que um Ministro de Estado podia 

constituir, no seu próprio grupo de go
verno, uma voz dissonante, e voz que 
poderia causar problemas. Encontrei da 
parte do Presidente Médici que tem 
sido muitas muitas vezes injuriado nesta 
Casa, a maior compreensão para que o 
Decreto-Lei n.0 477 contivesse as garan
tias basilares do Direito, inclusive o di
reito de defesa, que não existe no AI-5. 

Aqui está, Sr. Presidente, um do
cumento, de uma revista militar não é 
de revista tal e qual de natureza con
trária ao Governo, mas daquela mesma 
da área militar onde eu tive a coragem 
de fazer a crítica candente de um de
creto que me pareceu draconiano e as
sim o chamei no sentido estrito do ter
mo, lembrando-me de Drácon o le!rts-
lador ateniense. ' "' 

É, portanto, Sr. Presidente, absoluta
mente impossível comparar uma posição 
de censura à arte, à cultura brasileira 
que, como Ministro de Educação, eu dis
se não a aceito pré-moldada e não a 
aceito censurada no que me tange, no 
que me couber, porque, num caso como 
no outro, ela destrói a capacidade de 
criação e passa a ser essa monótona 
coisa que acontece nos países comunis
tas, onde nenhuma peça de um Plínio 
Marcos, onde nenhuma peça de qualquer 
outra pessoa poderia ser levada na ribal
ta sem receber antes o nihil obstat do 
Partido. Já houve um ilustre Senador 
que me quis pintar como um conhecedor 
profundo do Stalinismo. Não me ofende 
com isso; ao contrário, Sr. Presidente, 
sempre dei à Bancada do MDB um tra
tamento altamente cavalheiresco e tive 
provas na retribuição que dele recebi. 
Mas não na tarde de hoje. Não S·DU eu 
quem está em julgamento. A mim pouco 
~mporta na i~ade em que vivo, pouco 
nnporta que Jovens sejam iludidos por 
aqueles que pensam que são os grandes 
bata~hadores da liberdade, para, quan
do d1spuserem do poder na mão fazerem 
exatamente o que está sendo feito em 
Portugal de hoje, para não falar em 
Maiakowsky, que se suicida por não ter 
capacidade de conviver com o regime 
pelo qual havia lutado. 

É fácil posar, é muito fácil posar; o 
difícil é viver, Sr. Presidente, o difícil é 
manter coerência num ponto de vista 
em face de todas as vicissitudes que a 
vida humana traz. Esta Casa já se de
finiu várias vezes com pontos de vista 
conjugados do MDB com os do ARENA, 
com relação ao problema da censura. 
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Parece-me que o nobre Senador Mar
cos Freire não sabe o que quer dizer 
censura classificatória. Se soubesse, não 
teria dito o que disse. Quando me referi 
favoravelmente a uma censura classifi
catória, quis defini-la na classificação 
das idades e não classificação de outra 
qualquer categoria. Que uma peça como 
essa, por exemplo, do Sr. Plínio Marcos, 
seja levada de vinte e um anos de idade 
para frente, e que a própria sociedade 
julgue se ele está certo ou está errado. 
Agora, confundir isso com a prática da 
subversão dirigida na Universidade para 
destruição do próprio regime, ou é inge
nuidade indesculpável, Sr. Presidente, ou 
é solidariedade no caso. 

Insisto, Sr. Presidente, na medida em 
que eu for julgado, muito pouco se me 
dará. Fui julgado, envenenado, junto 
aos jovens estudantes, como exemplo de 
um elitista, um partidário do elitismo na 
Educação. E foi um "elitista" que mo
bralizou este País, foi um "elitista" que 
transformou os exames vestibulares, de 
elitistas que eram, em exames vestibu
lares classificatórios. E recebo acusações, 
hoje, de jornais brasileiros que defen
dem posição contrária, de que mobralizei 
a Universidade. 

Foi esse "elitista" que saiu de menos 
de 300 mil estudantes universitários do 
Brasil para um milhão deles, ao cabo de 
quatro anos; foi esse "elitista" que pre
gou não o ensino pago, como disseram os 
estudantes, mas, ao contrário, uma bol
sa gratuita para o estudante pobre, que 
mesmo pertencendo a uma Universidade 
gratuita, nem sempre tem como conti
nuar seus estudos, porque tem de pagar 
alimentos, tem de pagar roupa, tem de 
pagar transporte. Vi estudantes paulis
tas vivendo em habitações de palafitas 
no Amazonas. 

Foi pensando, Sr. Presidente, tirar dos 
que mais podem para dar aos que me
nos podem, através de um critério alta
mente democrático, que é o Imposto de 
Renda, que admiti um processo de en
sino em que pagassem os que podem, 
para que os que não podem não tivessem, 
amanhã, a desgraça de interromper seus 
estudos. No entanto, se disse a todos os 
estudantes que eu era partidário do en
sino indiscriminadamente pago; que os 
que menos pagavam deveriam pagar 
Or$ 500,00. Difundiu-se isto, pranfletou
se, e fez-se, em seguida, um mascara
mente mais infame, o do tipo de con
sulta às massas. Então, foi feito um 

plebiscito em relação a uma tese que 
nunca foi a minha, que nunca foi a do 
Presidente Médici. Quando, aqui, expli
quei essa tese real, tive, na palavra do 
Senador Franco Montoro, apoio em re
lação à sua sistemática e à sua formu
lação doutrinária. 

No entanto, Sr. Presidente, tem-se me
do desta palavra, tem-se medo desta 
palavra! Na hora em que estamos no
tando um processo de distensão; na 
hora em que o Presidente da República 
se propõe a realizar tal trabalho, é pre
ciso que esses ressentimentos recônditos, 
trabalhados de maneira, muitas vezes, 
infame, não vinguem sobre o desejo 
nosso, geral, desta Casa, do Presidente 
da República, de todos os brasileiros, de 
chegarmos, afinal, a um regime plena
mente democrático que tem faltado tan
to ao Brasil. 

Só por isso, Sr. Presidente, faço meu 
protesto. Quanto a mim, estou além dos 
dois terços, da parábola. Olho para trás 
e tenho orgulho da minha vida. E, como 
disse, Sr. Presidente, não serão oradores 
trêfegos que farão de mim aquilo que 
nunca fui; não serão panfletários cheios 
de ódio que escreverão que o Ministro 
Jarbas Passarinho foi responsável até 
pelo desaparecimento de presos políti
cos; que farão de meu retrato essa cari
catura infame. Aqui se falou em réu. 
Serei réu, gostosamente, numa nação em 
que certos princípios que marcam a pre
valência dos direitos da pessoa humana 
possam ser atingidos irremediavelmente, 
sem esperança. Nesta hora, serei réu, por 
defendê-los também. 

Não pretendia, Sr. Presidente - des
culpe se digo a V. Ex.a e a esta casa -
ter este tom e esta forma, pela primeira 
vez em todos estes meses, de me dirigir 
à Bancada da Oposição. Mas a partir 
de agora serei. extremamente cauteloso 
em saber de quem posso merecer retri
buição de tratamento correto, adequado 
e leal, e de quem não posso. E, em cada 
caso, tratarei individualizadamente. 

Insisto em que a posição deste Partido, 
ausente o seu Líder no momento, au
sente por estar em serviço, ouvia calado 
a objurgatória cheia de exageros, cheia 
de extrapolações, mas que no fundo ha
via um cabimento, em relação ao proble
ma da censura. O que eu não poderia 
ouvir silenciosamente, Sr. Presidente, é 
iludir-se ainda uma vez a consciência 
dos jovens para dizer que o Decreto-Lei 
n.o 477 impede a atividade política. Por 
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isso é que debati, aqui, com o Senador 
Franco Montoro, para provar que, abso
lutamente, não impede essa atividade 
política tomada no sentido da política 
legítima, da política praticada pelos 
Partidos, que no Brasil são só dois, hoje. 

O que impede o 477 é a atividade sub
versiva e o erro foi sempre de foco por 
parte das lideranças estudantis, como 
por parte de alguns dos seus porta-vozes. 
Porque, o que se deve discutir no caso 
não é o 477, mas o Decreto-Lei n.0 223, 
que retirou dos Diretórios a antiga ati
vidade que tinham de clubes políticos, 
dos quais o Senador Franco Montoro e 
eu, por exemplo, nos beneficiamos para 
lançamento de lideranças pessoais. 

Aí está, Sr. Presidente, o que eu nunca 
pensei que, sacrificando a presença jun
to a um ente querido que está nas vascas 
da morte, para ouvir a palavra de um 
colega, eu viesse a ter de sustentar hoj0, 
ao ponto de ter que permitir V. Ex.a que 
eu tivesse que tomar a atitude que tomei 
em defesa - insisto - menos minha e 
mais desta Casa, Sr. Presidente, e praza 
aos céus que ela seja respeitada pelo 
exemplo daqueles que como eu se des
troem e se sacrificam na defesa do con-
junto. · 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presi
dente. Muito bem! Palmas. O orador é 
efusivamente cumpriment~do.) 

O SR. FRANCO MONTORO - Como 
Líder, peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-V. Ex.a tem a palavra, como Líder. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, penso aue com a 
serenidade que é exigida pelos debates do 
Senado da República, é preci.so repor o 
problema suscitado nos seus devido.3 
termos. 

Quero declarar ao nobre Senador Jar
bas Passarinho que não houve, da parte 
da Bancada do 1\IDB e de nenhum dos 
seus Membr.os. nenhuma desconsideracão 
pessoal a S. Ex.a. · 

Diz S. Ex.a. que foi desconsiderado pe
las galerias, ou por uma pessoa da gale
Iria, que o encarava, que insistia em 
acenos, o que representava uma descon
sideração. S. Ex. a era o visado; S. Ex. a 
viu, ninguém mai.s - porque talvez não 
estivesse sendo visado - percebeu o fato, 
nem V. Ex.a. na Presidência, que teria 
sido o primeiro ,a advertir qualquer pes-

soa que desrespeitasse um Senador neste 
recinto. 

Houve, como é normal, uma diferen
ça ... 

(Manifestações anti-regimentais.) 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

(Fazendo soar a campainha.) - Os Srs. 
Deputados podem permanecer no plená
rio, mas não podem .apartear, nem usar 
da palavra. 

O SR. FRANCO MONTORO - Quero 
declarar, Sr. Presidente, que não houve 
da parte do nobre Senador Marcos Freire, 
nem do Senador Leite Chaves nenhuma 
intenção de desconsiderar pessoalmente 
o nobre Senador Jarbas Passarinho. S. 
Ex.a. emocionou-se com o debate. Talvez 
o fato, profundamente respeitável, men
cionado por S. Ex.a, de estar com uma 
pessoa de sua família em perigo de vida, 
esse estado emocional talvez tenha ge
r:ado uma interpretação mais pessoal do 
tema que, entretanto, era objetivo. 

O tema trazido à Casa e traçado com 
0bjetividade, pelo Senador Marcos Freire, 
era absolutamente objetivo; não havia 
da parte de S. Ex.a nenhuma insinuação 
pesooal e de nenhum dos Membros ... 

(Manifestações anti-regimentais.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
(Fazendo soar a campainha.) - Está 
suspensa a Sessão até que se normalize ,a 
situação em plenário. 

(Suspensa às 17 horas e 40 minu
tos, a Sessão é reaberta às 17 horas 
e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está reaberta a Sessão. 

Continua com a palavra o nobre Sr. 
Benad<Jr Franco Montoro 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
s~dente e Srs. Senadore.s, é profunda
mente lamentável que o debate de um 
tema objetivo, de profundo interesse 
para o desenvolvimento brasileiro, tenha 
sido, por circunstâncias difícei.s de expli
car, transformado num debate de cará
ter pessoal. 

Precisamos fazer um esforço, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, para voltar ao 
tema, que é objetivo, que interess.a à 
nossa cultura. 

Foi esta posição, objetiva e impessoal, 
que marcou o di.scurso feito pelo nobre 
Senador Marcos Freire. S. Ex.a se referiu 
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à censura ao teatro, ao cerceamento da 
liberdade para a produção cultural, e 
mostrou, com dados objetivos, que, sem 
um mínimo de liberdade, não há cultura 
e, sem cultura, não há desenvolvimento. 
Mostrou S. Ex.a., com dados objetivos que, 
ao mesmo tempo em que se impede, atra
vés de uma censura condenada pela ma
nifestação de inúmeros Srs. Senadores 
do MDB e da ARENA, através de um 
cerceamento da cultura, que impede a 
criação de um pensamento brasileiro li
gado às nossas questões reais, à nossa 
problemática; ao mesmo tempo em que 
se impede ao autor brasileiro a sua pro
dução artístic.a, fundamental para o de
senvolvimento, permite-se um cinema e 
uma televisão dominados pela cultura 
estrangeira. Mais de 70% dos nossos pro
gramas de televisão são, hoje, elaborados 
no exterior, têm origem estrangeira. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a. um .aparte, nobre Senador Franco 
Montoro? 

O SR. FRANCO MONTORO - Quase 
100% do dnema a que a população bra
sileira assiste diz respeito a uma temá
tica que não brasileira. Conhecemos as 
tramas da Máfia, existente em outros 
países, mas os grandes meios de comu
nicação não permitem que se enfrentem 
os problemas brasileiros, os dramas que 
vive a nossa população mais humilde. 

O sentido do pronunciamento era alto, 
objetivo e é preciso que façamos um es
forço para manter o debate nesse nível. 
Não houve e não há, da parte de nenhum 
dos elementos que aqui se manifestaram, 
da Bancada do Movimento Democrático 
Brasileiro, qualquer intenção de dene
grir a imagem do nobre Senador Jarbas 
Passarinho. Não houve nenhuma refe
rência pessoal a S. Ex.a.. E a S. Ex.a., ou 
a qualquer membro do Senado que for 
atingido por um agravo de qualquer na
tureza, não faltará a solidariedade, não 
faltará o apoio da B,ancada do Movimen
to Democrático Brasileiro. (Muito bem!) 

Podemos divergir de suas idéias, pode
mos ter divergido de sua atuação num 
ou noutro ponto, mas S. Ex.a., como todos 
os Senadores, merece de nós o maior res
peito e inteira consideração. 

Nosso empenho, Sr. Presidente, é que 
se mantenham em plano elevado os de
b.ates aqui travados, e não permitir que 
um assunto sério, que se deve impor à 
reflexão de todos, se transforme numa 
oportunidade para denegrir a capacidade 

de debate do Congresso Nacional ou para 
diferenças de caráter pessoal. · 

Ouço com prazer o .aparte do nobre 
Senador Jarbas Passarf-Dho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Se
nador Franco Montoro, V. Ex.a faz uma 
análise retrospectiva, e, como tal, peço 
a V. Ex.a. que a f.aça no seu sentido com
plexo e total porque, a admitir que a 
análise de V. Ex.a. se interrompesse neste 
ponto, o debate teria sido tumultuado 
exatamente por mim. Não creio que V. 
Ex. a me queira dar essa conotação e per
gunto a V. Ex.a.: enquanto estava em jul
gamento o problema da censura em rela
ção às obras de arte, em relação à Lite
ratura, ao Teatro, V. Ex.a. ouviu, da Ban
cada da ARENA, qualquer tipo de pro
testo, qualquer tipo sequer de argumen
tação, frontalmente contrário àquele que 
sustentava o or.ador, mesmo que entre 
nós haja alguns que discordem não da 
temática, mas da forma pela qual a te
mática teatral é abordada pelo grande 
teatrólogo Plínio Marcos? 

O SR. FRANCO MONTORO - Respon
do à interpelação de V. Ex.a.: não apenas 
não houve qualquer interrupção, mas 
V. Ex.a., primeiro dos Senadores da ARE
NA a interromper a fala do Senador 
Marcos Freire, ao iniciar o seu aparte, 
começou por fazer a ressalva que agora 
pretende. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Uma outra 
ressalva, se V. Ex.a. me permite: fale com 
os homens de cinema brasileiro - com 
os produtores, com os artistas de cinema 
nacional - e pergunte-lhes - faça-o 
V. Ex.a., não eu, V. Ex.a. e o :MDB - per
gunte-lhes se desde, pelo menos, o Go
verno do Presidente Costa e Silva e, mais 
t.arde, o do Governo do President,e Mé
dici, eles não receberam a mais cabal 
forma de solidariedade do Ministério da 
Educação e Cultura. Digo a V. Ex.a, ao 
tempo do Ministro Tarso Dutra, a meu 
tempo e agora, com o Ministro Ney Bra
ga, V. Ex.a. verificará que houve não ape
nas uma solidariedade verbal, mas atos 
formais, como por exemplo, o mercado 
nacional que deveria ser bloqueado à 
venda e exibição de produtos nacionais, 
no campo do cinema. A questão é exata
mente difícil, é muito mais difícil do 
que pura e simplesmente taxar o produto 
estrangeiro, porque a cota teria que ser 
taxada, aqui, em dois mil por cento, ad 
valorem. Então é outro testemunho que 
dou a V. Ex, a. 
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O SR. FRANCO MONTORO - Se V. 
Ex.8 , que faz ,a pergunta, deseja o tes
temunho, eu darei, reportando-me ao 
discurso do Senador Marcos Freire. S. 
Ex.8 precisamente mostrou que essas pe
ças teatrais premiadas pelo Ministério da 
Educação estavam sendo proibidas por 
outros órgãos. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Refiro-me 
especificamente ao cinema, que V. Ex.8 

citou. 
O SR. FRANCO MONTORO -Parti

cularmente ao cinema, a situação é a 
mesma, nobre Senador. Não houve ne
nhum ataque ao Ministério da Educação, 
a meu juízo, embor.a possa ter passado 
alguma parte despercebida. A referência 
que S. Ex.8 fez ao Ministério da Educa
ção foi precisamente para caracterizar 
uma diferença de comportamento: uma 
peç.a, que havia sido premiada por esse 
Ministério, ser proibida por outro órgão 
governamental. 

O debate, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, deve ser colocado precisamente com 
a serenidade que o tema exige. Esse tema 
merece reflexão, merece um debate do 
Gongresso Nacional, merece a assistência 
que hoje honra este Senado. 

É preciso que o tema seja debatido, 
porque a cultura é a raiz fundamental do 
nosso desenvolvimento. Mais importante 
do que o aspecto econômico e social, para 
o efetivo desenvolvimento brasileiro, é a 
formação de uma cultura nacional. Sem 
cultur.a científica, artística, tecnológica, 
sem capacidade própria para formar seu 
próprio embasamento cultural, nenhuma 
Nação terá desenvolvimento. 

Na raiz dos problemas que o Brasil 
enfrenta para se desenvolver plenamente 
está a dependência cultural, a dependên
cia tecnológica, a dependência artística. 
E quem o afirma, não é apenas o MDB. 
O Ministro das Comunicações tem feito 
uma peregrinação pelo Brasil para de
nunciar o fato, que eu há pouco citava, 
de que mais de 70% da televisão brasi
leira que atinge. todos o.s di::~s milhões, 
dezenas de milhões de brasileiros, é pre
dominantemente orientada por uma cul
tura estrangeira. São elaborados no exte
rior a maioria dos programs exibidos 
pela televisão brasileira. 

Enqu.anto estivermos nessa dependên
cia, conhecendo os problemas de outras 
Nações e não os nossos, não teremos con
clições para resolver os nossos próprios 
problemas. 

o debate cultural é fundamental para 
o desenvolvimento. O MDB pretende tra
vá-lo com a elevação e a objetividade 
exigidas pela seriedade do tema. N e.ste 
sentido, Sr. Presidente, o MDB .afirma 
que pretende continuar o debate. Talvez 
ainda hoje o nobre Senador Paulo Bros
sard, que está inscrito, volte a abordar 
alguns aspectos deste problema. 

Fazemos um apelo a todos os que en
trarem em debate p.ara que mantenha
mos o tema na sua elevação e na sua ob
jetividade. Não se trata de julgar pes
soas, não se trata de atacar pessoas, não 
se tr.a ta de estabelecer retaliações pes
.soais. Mantenhamo-nos acima dessas di
visões e dessa.s referências pessoais e co
loquemos o tema em sua obj etivid·ade, 
C·om a serenidade e a elevação exigidas 
pela dignidade do debate parlamentar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Não há mais oradores inscritos. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ,ao nobre Senador 
Leite Chaves, para explicação pessoal. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presiden
te, neç•o a V. Ex.a que determine a divul
gação, pela Taquigrafia, do meu modesto 
aparte ao Senador Marcos Freire, para 
que o País veja que não foi ele que con
correu para o tumulto havido na tarde 
de hoje. 

Ali, Sr. Presidente, eu dizia apenas que 
a presença dos estudantes e dos brasi
leiros, nesta Casa, vinha até ao encontro 
do anseio do Governo e do próprio Líder 
da ARENA, Senador Petrônio Portella, 
para que os estudantes participem da 
política, que façam política, conquanto 
não o seja nos recintos das Universida
des. 

Por isso, Sr. Presidente, é um direito 
que têm os estudantes de estarem aqui, 
quer seja para aplaudir, quer seja para 
censurar, porque esta Casa é do povo. 
E no instante em que o povo não tiver 
condições de estar presente a estas gale
rias, Sr. Presidente, qual o signific.ado do 
nosso mandato, nós, que fomos eleitos, 
exatamente, para lutar por essas aspira
ções? 

Senador Jarbas Passarinho, nunca o 
afrontei pessoalmente, porque nunca tive 
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motivos para isso. E mesmo, digo a V. 
Ex.a, ilustre Senador: ao longo dos anos 
fui estudante. E, em razão dessa longá 
vivência de estudante, tive condições de·· 
.sair da vida privada par,a esta Casa. Não 
creio que os estudantes, ainda nos seus 
exageros, devam ser tratados desta f<lr
ma. A conduta deve .ser outra. 

'dirigida por V. Ex.a, que pertence ao po
vo e aos estudantes do Brasil. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr . 
Presidente, peço a palavra, para explica
ção pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Tem a palavra o nobre Senador Jarbas 
Passarinho, para explicação pessoal. V. Ex.a é um Senador dos mais respei

táveis desta Casa. Inclusive em contatos 
pessoais, pude verificar que V. Ex.a é de 
uma dimensão admirável. Não precisa 
ver, num gesto, afronta a V. Ex.a ou ao 
seu passado. E se alguém, aqui, olha para 
alguém, não tenha logo o pressuposto de 
que está sendo acusado ou censurado. No 
meu aparte, veja V. Ex.a, nã;o tive sequer 
a preocupaçá;o de lembrar-me do as
sunto a que V. Ex.a se referira. Ele fora 
motivado diretamente pelo desenrolar do 
discurso do Senador Marcos Freire. 

Ilustre Senador, estou sabendo que V. 
Ex.a está com problemas pessoais, doen
ça na família. Talvez por isso o seu com
portamento hoje divirja do que lhe é ha
bitual. 

Espero que, face à maneira como 
V. Ex.a acusou alguém nas galerias, não 
aja também, em relação aos seus compa
nheiros nesta Casa, que nunca tiveram a 
preocupaçoo em agredi-lo ou afrontá-!{) 
mesmo porque não é isso de sua educa
ção nem de seu estilo. . 

Se soo outras as razões, se são outros 
os motivos que o levaram a tanto, v. Ex.a 
tem inteligência e qualificação para dizê
l<l, de forma direta, não devendo acusar, 
apontar companheiros, colegas seus desta 
Casa, de ter feito, em modesto aparte es
clarecedor, insinuações de afronta. V. 
Ex.a bem sabe o respeito pessoal em que 
o tenho. 

Acho que esta Casa, hoje, se engrande
ceu. Os tumultos são normais na vida 
democrática, scbretud<l quando ela está 
sendo reivindicada em sua plenitude. 
Houve tempo em que, nesta Casa, houve 
morte. Faço votos que hoje não chegue
mos a tanto. (Risos.) 

Sr. Presidente, o meu pronunciamento 
teve a finalidade apenas de esclarecer. 
Que os jornais o divulguem, se assim me
recer alguma divulgação, para que não se 
diga, depois, que foi aquele aparte, cân
dido e simples, modesto e despretensioso, 
que concorreu para tumultuar a tranqüi
lidade desta respeitável e admirável Casa, 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, dado que fui 
citado nominalmente pelo ilustre Sena
dor pelo Paraná, dado que, já na pala
vra do nobre Líder Franco Montoro, re
solve aceitar a explicação de que eu me 
encontrava em estado emocional pouco 
equilibrado, eu, agora, Sr. Presidente, re
pilo as duas insinuações. 

Sou um homem que sabe controlar-se, 
e, muito particularmente, nos momentos 
mais graves. Não estou com as mãos 
trêmulas e não estou, absolutamente, Sr. 
Presidente, fora do controle do meu ra
ciocínio. 

Já que fui citado nominalmente duas 
vezes aqui, não pense o Plenário que me 
deixei levar pela. comoção, que me é na
tural, de quem está com a sua mãe, pra
ticamente, com suas horas contadas e re
solveu ficar nesta Casa - depois de dois 
telefonemas, hoje de Belém- para ouvir 
o nobre Sr. Senador Marcos Freire. Não 
vou dizer que me arrependi. Mas, assim 
como o nobre Senador pelo Paraná faz 
menção aos registras taquigráficos, faço
o eu: que S. Ex.a veja que já me havia 
referido às provocações, que foram vistas 
por mais de uma pessoa. Porque era eu, 
como d!sse o nobre Senador Franco Mon
toro a pessoa na qual se materializa o 
famoso Decreto-Lei n.0 477, embora nã;o 
tenha sido eu quem o criou; e porque 
nunca me faltou a coragem suficiente 
para defender, na sua aplicação, a jus
tiça com que ele foi aplicado, nos quatro 
anos do Governo do Presidente Médici. 

Aqui se faltou, Sr. Presidente, trazen
do informações de fora da Casa, se fal
tou com a verdade. Disseram, por exem
plo, que o Decreto-Lei n. 0 477 impedia 
manifestações de estudante. E houve um 
sr. Deputado que, em 'Clebate comigo, 
quando eu era Ministro, teve a desfaça
tez de dizer que um estudante, pelo sim
ples fato de pedir que uma passarela fos
se construída na sua Universidade, rece
beu a punição do 477. É falso, Sr. Pre
sidente. Ou, como diria Machado de As
sis: "É inverdade; que a mentira de gra-
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vata não se chama mentira, mas inver
dade." 

Agora, Sr. Presidente, ouço que fui eu 
que faltei ao meu dever de cavalheirismo 
com os meus colegas. Ao contrário! Am
bos já haviam sabido, ouvido de mim -
a Taquigrafia registra - que eu fora 
objeto de provocação aqui, e não da ga
leria, mas de pessoa possivelmente ali co
locada, para fazer provocação a um Se
nador da República. Não se trata de Jar
bas Passarinho; trata-se de um repre
sentante de um Estado, tão digno como 
qualquer outro. Foi por isso que alcei mi
nha voz em protesto e ouvi, infelizmen
te, de um Sr. Deputado, que não havia 
ninguém me provocando, como se eu fos
se um reles mentiroso. Eu, o Senador 
Heitor Dias e mais o Deputado Daso 
Coimbra - que estava à minha esquerda 
- e mais alguém na galeria da impren
sa me comunicou que também viu. Foi 
isso que me chocou: é que na hora em 
que somos colegas, na hora em que es
tamos empenhados, talvez, num momen
to crítico da vida brasileira e num obje
tivo comum, que cada um quer atingir 
pelo seu processo, pelo seu meio, eu dei
xe de ter a solidariedade dos meus pares, 
de dois dos meus pares, para um se preo
cupar com possível tortura com que te
ria saído daqui o estudante preso. V. Ex.8 

fez com que, imediatamente, ele aliviasse 
sua consciência. E outro, para salientar 
que isto é uma demonstração de presen
ça do povo e dos estudantes. Foi isso, Sr. 
Presidente, que me arranhou, não a mim 
pessoalmente, mas à minha consciência 
de representante do meu Estado, nesta 
Casa do povo. (Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Nada mais havendo que tratar, vou 
declarar encerrada a Sessão, lembrando 
que a Sessão Extraordinária das 18 horas 
e 30 minutos tem a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre a Mensagem n.0 107, de 1975 (n.0 

156, de 1975, na origem, de 6 do corrente), 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete ao Senado a escolha do 
Professor José Carlos Moreira Alves, pa
ra exercer o cargo de Ministro do Supre
mo Tribunal Federal, na vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro oswaldo 
Trigueiro de Albuquerque Mello. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas 

e 35 minutos.} 
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73.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 17 de junho de 197 5 

(Extraordinária) 

PRESIDJl:NCIA DO SR. MAGALHAES PINTO 

As 18 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Evandro Car
reira - José Esteves - José Lindo
so - Cattete Pinheiro - Jarbas Pas
sarinho - Renato Franco - Alexan
dre Costa - Henrique de La Rocque 
- José Sarney - Helvídio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Dinar
te Mariz - Domício Gondim - Mar
cos Freire- Paulo· Guerra- Wilson 
Campos - Arnon de· Mello - Luiz 
Cavalcante - Augusto Franco -
Gilvan Rocha- Lourival Baptista
Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy 
Santos - Dirceu Cardoso - Amaral 
Peixoto - Roberto Saturnino - Ben
jamim Farah - Gustavo Capanema 
- Itamar Franco - Magalhães Pinto 
- Franco Montoro - Orestes Quér-
cia - Orlando Zancaner - Lázaro 
Barboza - Osires Teixeira - Italí
vió Coelho - Mendes Canale - Sal
danha Derzi - Accioly Filho - Lei
te Chaves- Mattos Leão- Evelásio 
Vieira - Lenoir Vargas - Otair 
Becker - Daniel Krieger - Paulo 
Brosasrd - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 53 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a Ses
são. 

Não há Expediente a ser lido. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do pa
recer da Comissão de Constituição e 
Justiça sobre a Mensagem n.0 107, de 
1975 (n.o 156, de 1975, na origem, de 
6 do corrente), pela qual o Senhor 

Presidente da República submete ao 
Senado a escolha do Professor José 
Carlos Moreira Alves, para exercer o 
cargo de Ministro do Supremo Tri
bunal Federal, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Oswaldo 
Trigueiro de Albuquerque Mello. 

A matéria constante da Ordem do Dia 
da presente Sessão, nos termos da alínea 
h do art. 402 do Regimento Interno, de
ve ser apreciada em Sessão Secreta. 

Solicito dos Srs. funcionários as provi
dências necessárias a fim de ser mantido 
o preceito regimental. 

(A Sessão torna-se Secreta às 18 
horas e 35 minutos e volta a ser pú
blica às 18 horas e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, designando para a Or
dinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Reque
rimento n.0 224, de 1975, dos Srs. Sena
dores Alexandre Costa e Eurico Rezende, 
solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo publicado no 
Jornal da Bahia, de 23 de maio de 1975, 
sob o título "Projeto Potássio", de auto
ria do Professor Mário Cabral. 

2 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 228, de 1975, do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, da 
Ordem do Dia do Ex.mo Sr. Ministro da 
Marinha, Almirante Azevedo Henning, 
alusiva ao 110.0 aniversário da Batalha 
Naval do Riachuelo, e publicada em 
O Globo de 11 de junho de 1975. 
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3 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 7, de 1974 (n.o 
1. 095-B/72, na Casa de origem) que al
tera a redação do item III do art. 6.o da 
Lei n.0 5~081, de 24 de agosto de 1966 
que "Regula o ·exercício da Odontologia"' 
tendo ' 

PARECERES, sob n.Os 68 e 484 a 487 
de 1974, das Comissões ' 
- de Saúde, 1.0 pronunciamento: 

favorável ao projeto; 
- de Saúde, 2.0 pronunciamento: 

contrário à Emenda n.o 1, de Ple
nário; 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicida
de do Projeto e contrário à 
Emenda n.0 1, de Plenário com 
voto vencido dos Srs. Senádores 
José Lindoso e Gustavo Capa
nema; 

- de Legislação Social, favorável ao 
Projeto e contrário à Emenda n.O 
1, de Plenário; e 

- de Serviço Público Civil, favorá
vel ao Projeto e contrário à 
Emenda n.0 1, de Plenário. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.O 29, de 1975 (apresen-

tado pela Comissão de Finanças, como 
conclusão de seu Parecer n.0 155, de 
1975), que autoriza a Prefeitura do Mu
nicípio de São Paulo a realizar operação 
de empréstimo no valor de ........... . 
U~$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
dolares norte-amerlcanos), a ser ut111-
zado na construção da linha leste-oeste 
(Lapa - Itaquera) da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - METRO 
tendo ' 

P.AREOER, sob n.o 156, de 1975, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade. 

5 

Discussões, em primeiro turno (apre
ciação preliminar da constitucionalidade 
nos termos do art. 296 do Regimento In~ 
terno), do Projeto de Lei do Senado n.o 
4, de 1975, de autoria do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, que dispõe sobre 
royalties devidos a Estados e Territórios 
pela exploração do petróleo, tendo ' 

PARECER, sob n.0 67, de 1975, da 
Comissão · 
- de Constituição e Justiça, pela in

constitucionalidade. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas.) 
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74.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 18 de junho de 1975 

PRESID:fJ:NCIA DOS SRS. MAGALHAES PINTO, 
WILSON GONÇALVES E BENJAMIM FARAH 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Evandro Carrei
ra - José Esteves - José Lindoso -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho - Renato Franco - Alexandre 
Costa - Henrique de La Rocque -
José Samey - Helvídio Nunes -
Petrônio Portella - Wilson Gonçal
ves - Agenor Maria - Dinarte Ma
riz - Domício Gondim - Marcos 
Freire - Paulo Guerra - Wilson 
Campos - Arnon de Mello - Teo
tônio Vilela - Gilvan Rocha - Leu
rival Baptista - Heitor Dias - Luiz 
Viana - Ruy Santos - João Cal
mon - Amaral Peixoto - Roberto 
Saturnino - Benjamim Farah -
Nelson Carneiro - Itamar Franco 
-Magalhães Pinto- Franco Mon
toro - Orestes Quércia . - Orlando 
Zancaner- Lázaro Barboza - Osi
res Teixeira - Italivio Coelho -
Mendes Canale - Saldanha Derzi 
- Accioly Filho- Leite Chaves -
Mattos Leão - Evelásio Vieira -
Lenoir Vargas - Otair Becker -
Daniel Krieger - Paulo Brossard -
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A Jlsta de presença acusa o compare
cimento de 50 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

o Sr. !.o-secretário vai proceder à 
leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFíCIOS 

DO SR. !.O-SECRETARIO DA CAMARA 
DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à Revisão do Senado au
tógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.o 12, de 1975 

Aprova o texto do Tratado da An
tártida, assinado em Washington, 
em 1.0 de dezembro de 1959, e a ade
são do Brasil ao referido ato jurídi
co internacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Ficam aprovados o texto 

do Tratado da Antártica, assinado em 
Washington, em 1.0 de dezembro de 1959, 
e a adesão do Brasil ao citado ato jurí
dico internacional. 

Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo 
entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

MENSAGEM 
N'.o 141, de 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

De conformidade com o disposto no 
art. 44, inciso I, da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos 
do Ministro de Estado das Relações Ex
teriores, o texto da tradução do Tratado 
da Antártida, assinado em Washington, 
em 1.0 de dezembro de 1959, com pedido 
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de aprovação para a adesão do Brasil 
ao citado ato jurídico internacional. 

Brasilia, em 19 de maio de 1975. -
Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DAM-I/ 
141/692 (D), DE 16 DE MAIO DE 1975, 
DO SR. MINISTRO DAS RELAÇOES 
EXTERIORES: 

A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Ernesto Geisel, 
Presidente da República 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de levar ao conheci
mento de Vossa Excelência, em confor
midade com as instruções recebidas, que 
a Embaixada do Bra.sil em Washing
ton fez entrega, nesta data, de nota do 
Departamento de Estado comunicando a 
adesão do Governo Brasileiro ao Trata
·do da Antártida, assinado na ca•pital 
norte-americana, em 1.0 de dezembro de 
1959, na forma do § 3.0 do art. XIII do 
Tratado, que designou o Governo dos 
Estados Unidos da América como Gover
no Depositário. 

2 - Do referido ato internacional, 
cujo texto segue em anexo, são partes 
contratantes doze membros originários 
(EUA, URSS, Argentina Austrália, Bél
gica, Chile, França, Japão, Nova Zelân
dia, Noruega, Africa do Sul e Grã-Bre
tanha), bem como seis outros Estados 
que ao citado Tratado posteriormente 
emprestaram a sua adesão (Polônia, 
Tcheco-Eslováquia, Dinamarca, Países 
Baixos e, muito recentemente, Repúbli
ca Democrática Alemã e Romênia) . 

3 - Como tão bem conhece Vossa Ex
celência, a decisão brasileira foi tomada 
após um detido e aprofundado exame 
do assunto, cabendo registrar, a propó
sito, a expressa concordância do Brasil 
com os princípios e normas que, de for
ma unânime, puderem ser consagrados 
pelo Tratado da Antártida, com reper
cussões positivas para toda a comunida
de interna·ci·onal, a saber: o uso da 
Antártida para fins exclusivamente pa
cíficos e o amplo sistema de inspeção ali 
previsto para assegurar o cumprimento 
1dos citados objetivqs, a liberdade de 
pesquisa e as. facilidades para a coope
ração científica na região e a proibição 
de explosões nucleares e de alijamento 
de material ou resíduos radioativos na 
área. 
4- Sendo o Tratado da Antártida um 

instrumento de caráter transitório, nos 

termos da alínea a do parágrafo 2.o do 
seu artigo XII, a participação brasilei
ra no mecanismo do tratado virá jus
tamente possibilitar que o Brasil, em 
uma ação conjugada e coordenada com 
os demais membros do Tratado da An
tártida, venha aportar, quanto da revi
são do Tratado, a sua contribuição po
sitiva para assentamento das regras de
finitivas, eqüânimes e universalmente 
aceitas para regular as relações na An
tártida. 

5 - Asim é que o Governo atribui a 
mais alta relevância ao trabalho con
certado de todos os membros do Trata
do da Antártida, sem distinções ou dis
criminações de qualquer espécie, obje
tivando o encaminhamento e a solução 
harmônica de todos os assuntos de in
teresse da Antártida. Nesse contexto, 
mantém o Brasil disposição inabalável 
de participar plenamente de todos os 
mecanismos previstos no Tratado da An
tártida, desenvolvendo, portanto, uma 
linha de ação consentânea com a posi
ção especial e particUlar de país direta 
e substancialmente interessado no con
tinente austral. 

I - O Tratado da Antártida: seu Al
cance e Objetivos 

6 - O Tratado da Antártida foi con
cluído após o encerramento dos traba
lhos científicos realizados durante o Ano 
Geofísico Internacional, em 1957/1958, 
certame que pretendeu reunir as insti
tuições não governamentais dos países 
com interesse na Antártida, os quais, por 
sugestão norte-americana, vieram a ser 
os únicos admitidos nas negociações que 
se seguiram em Washington com vistas 
à assinatura do Tratado da Antártida. 

7 - Naquela oportunidade, o Governo 
brasileiro encaminhou protesto ao Go
verno norte-americano contra o aludido 
critério de participação adotado para a 
Conferência de Washington e de cuja 
implementação decorreu, aliás, a exclu
são do Brasil. A posição brasileira, no 
particular, inclusive nossa reserva de 
direitos à Antártida, foi claramente ex
pressa naquela oportunidade. 

8 - o Tratado da Antárt'ida veio, as
sim, a constituir o primeiro, e também 
o único até o momento, diploma legal 
para o continente antártico, no qual foi 
admitido um reduzido número de pai
ses que passaram a integrar o denomi
nado "Clube Polar". O aludido ato jurí
dico veio, por outro lado, consagrar os 
seguintes pontos fundamentais relativa-

I • 
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mente ao _continente austral, com ampla 
repercussao para toda a comunidade in
ternacional: 

a) o uso da região para fins exclusi
vamente pacíficos, ficando ali proibidas 
todas as medidas de natureza militar 
Cart. I), com previsão de um sistema de 
ampla inspeção para assegurar a exe
cução dessas disposições (artigo VI!); 
nesse sentido, o Tratado da Antártida 
veio a cumprir função politica da maior 
relevância ao garantir, já em 1959 a 
exclusão do continente austral 'da 
"Guerra Fria", constituindo, outrossim, 
de forma muito significativa, valioso 
precedente para futuras negociações que 
vierem a ser realizadas nos campos do 
espaço exterior, fundos marinhos, etc.; 

b) o congelamento das reivindicações 
territoriais na região antártica para os 
sete Estados membros, que as invoca
ram com anterioridade à asinatura do 
Tratado da Antártida (Argentina Chile 
Noruega, França, Grã-Bretanha' Nová 
Zelândia e Austrália) pelo período de 
30 anos, prazo de vigência do tratado, 
durante o qual "nenhum ato ou ativi
dade executada( ... ) constituirá funda
mento para fazer valer, apoiar ou negar 
reclamação de soberania territorial na 
Antártida, nem para criar direitos de so
berania nesta região" (artigos IV e XTI) · 
o referido dispositivo, combinado com 
o amplo sistema de inspeção já mencio
nado e de liberdade na região, sem qual
quer limitação do conceito de "fron
teiras"; 

c) a adoção de amplas medidas para a 
realização de pesquisas científicas na 
área e facilidades para ali ser desenvol
vida a cooperação científica internacio
nal (artigo IX); 

d) desnuclearização do continente in
clusive a proibição de ali serem alijados 
resíduos radioativos, até que todas as 
partes contratantes, por consentimento 
unânime, decidam concluir acordos so
bre a utilização da energia nuclear com 
aplicação na região antártica; 

e) expiração do prazo de vigência do 
tratado "trinta anos após a sua vigên
cia" (alínea a do parágrafo 2.0 do artigo 
XII) ; vale dizer que a vigência do trata
do deverá estender-se por mais 16 anos, 
de vez que em 1991 "deverá ser revisto 
o seu funcionamento" nos termos do ci
tado dispositivo; o presente artigo subs
tituiu, portanto, a cláusula de denúncia 
que, em decorrência, não figura no alu~ 
dido texto internacional; 

f) omissão quanto à exploração econô
mico-comercial dos recursos naturais 
existentes na região antártica; na ver
dade, o assunto vem ganhando novas 
dimensões com as promissoras perspec
tivas de extração de petróleo e gás na
tural da plataforma continental na re
gião antártica, o que, ao contrário de ou
tros recursos já detectados no setor con
tinental antártico (minério de ferro 
carvão, urânio, etc.), poderia eventual~ 
mente vir a ser explorado a curto prazo 
com a utilização de inovações tecnológi
cas já disponíveis; o assunto foi objeto 
de detido estudo por parte de um grupo 
de per'itos em recursos antárticos que 
analisou os diferentes aspectos da refe
rida exploração, à luz dos dispositivos 
do Tratado da Antártida, da legislação 
nacional dos países que invocam sobe
rania territorial na Antártica, da urgên
cia do início dessa exploração ou a con
veniência de uma moratória de dez anos 
no tratamento de delicado tema, dos 
eventuais efeitos da referida exploração 
sobre o meio-ambiente e do critério a 
ser adotado para a participação nos fu
turos empreendimentos. 

U - O Brasil e a Antártida 

9 - As primeiras demonstrações da 
atenção brasileira aos assuntos antárti
cos datam do final do século XIX, cons
tituindo. nesse contexto, 'significativo 
testemunho as manifestações havidas 
no Rio de Janeiro por ocasião da passa
gem da expedição científica belga à An
tártica, as quais culminaram com o feito 
histórico do hasteamento do pavilhão 
nacional em território antárt'ico, em 28 
de outubro de 1898, pelo belga Adrien 
de Gerlache de Gomery. 

10 - A referida gesta, da qual decor
reria a conquista de um título histórico 
à Antártida, foi possibilitada pela ação 
do Instituto Histórico e Geográfico Bra
sileiro, que, numa demonstração de no
tável descort'ino politico para a época, 
tomou a iniciativa de receber a referida 
missão no Brasil em sessão solene do Ins
tituto, fornecendo inclusive ao seu co
mandante a bandeira brasileira que se
ria içada na Antártida. Tal episódio de 
hasteamento do pavilhão nacional na 
Antártida se encontra, aliás, documen
tado no livro-diário do comandante 
Adrien de Gerlache de Gomery, intitu
lado Quinze Meses na Antártida, bem 
como na obra publicada por seu imedia
to, Georges Lecointe, denominada. No 
País dos Pingüins. 



- 102-

11 -A esse respeito, merecem especial 
registro os artigos publicados pela im
prensa do Rio de Janeiro sobre a visita 
da expedição belga, todos eles compila
dos em revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, com amplo noti
ciário sobre o programa cumprido pela 
missão belga, havendo pelo menos um 
deles expendido comentários sobre fenô
menos de interesse cietífico na Antárti
da, tais como o magnetism<> polar, as
pecto geológicos e mete<>rológicos e ele
tricidade atmosférica (Jornal do Brasil, 
edição de 23 de outubro de 1897) . 

12 - Na primeira década do século 
XX, voltaram os brasileiros a manifes
tar sua preocupação com os temas rela
cionados com a Antártida, conforme bem 
o .corrobora o tratamento concedido a 
Jean Baptiste Charcot, comandante de 
duas expedições francesas à Antártid_a, 
que, em reconhecimento à cooperaçao 
recebida do Governo brasileiro, ali de
signou dois acidentes geográficos com os 
nomes do Barão do Rio Branco e do Al
mirante Alexandrino de Alencar. 

13 - Alguns anos mais tarde, já por 
volta da década dos cinqüenta, voltaram 
a surgir no Brasil demonstrações de in
teresse pela Antártida, em nível não go
vernamental, através de obras de auto
res de reconhecido renome . Cumpre, 
também, ter presentes os pronuncia
mentos de membros do Congresso, de 
militares, particulares, órgãos de im
prensa e entidades dive~sas. 

14 - Pelas referidas manifestações, se 
pode verificar o interesse que o assunto 
despertou em círculos de opinião públi
ca no Brasil, sobretudo em relação aos 
seguintes pontos principais; 

a) importância estratégica de que se 
reveste o sexto continente para o Bra
sil, dada a nossa extensa linha costeira 
sobre o Atlântico; 

b) relevância dos dados científicos ob
tidos na Antártida para a previsão de 
fenômenos meteorológicos, com incidên
cia direta em vários setores de atividades 
no Brasil, dentre os quais a agricultura 
e a pecuária; 

c) perspectivas de participação nacio
nal em uma futura exploração de recur
sos na Antártida, cujo potencial começa 
a ser desvendado, dando lugar a algu
mas previsões otimistas quanto a um 
aproveitamento econômico-comercial da
quelas riquezas; 

d) o Brasil poderá eventualmente 
apresentar títulos jurídicos para reivin
dicar uma parcela de território no con
tinente antártico, dentre os quais fo
ram salientados os direitos históricos, a 
teoria da defrontação, teoria das in
fluências (fenômenos meteorológicos) 
etc. 

15 -No âmbito das iniciativas toma
das por setores representativos da vida 
nacional, não poderiam deixar de ser 
aqui registrados os trabalhos e debates 
realizados no Estado-Maior das Forças 
Armadas, no Conselho de Segurança Na
cional e na Escola Superior de Guerra. 
Foi também o tema da participação bra
sileira na Antártida objeto de amplas 
considerações por parte de alguns ilus
tres membros do Congresso Nacional, 
que expenderam vários comentários so
bre a relevância político-estratégica do 
assunto para os interesses brasileiros. 

III - Adesão ao Tratado da Antártida 

16 - A adesão ao Tratado da Antárti
da, nos termos de seu artigo XIII, está 
facultada, sem quaisquer restrições, a 
todo estado membro das Nações Unidas, 
sendo até o momento, conforme expres
sado, seis o número de países que já ace
deram ao referido instrumento multila
teral, desde sua entrada em vigor, em 
1961. 

17 - Aos Estados que ingressam no 
mecanismo do Tratado da Antártida 
pela via da adesão é garantida plena 
participação em todas as decisões e ati
vidades nele previstas, desde que "ma
nifestem seu interesse pela Antártida, 
desenvolvendo ali atividades substan
ciais de investigação científica, tais 
como a criação de uma estação científi
ca ou o envio de uma expedição cientí
fica" (artigo IX, § 2.0 ). 

18 - A segunda conseqüência - esta 
de ordem indireta - da adesão ao Tra
tado da Antártida está implícita no 
disconstante do artigo IV, pelo qual é 
out<>rgado, a título exclusivo, aos mem
bros originários. o "congelamento" de 
suas reivindicações de soberania territo
rial sobre a Antártida, bem como o re
conhecimento correlato de que "nenhum 
ato ou atividade que tenha lugar duran
te a vigência do presente Tratado cons
tituirá base para firmar posição, apoiar 
ou contestar uma reivindicação de so
berania territorial da Antártida" (artigo 
IV, § 2.0 ). 
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19 - Em ambos os casos citados, 
porém, a emergência de fatos superve
nientes no cenário mundial e as parti
cularidades da própria posição brasileira 
têm contribuído para minorar sensivel
mente tais efeitos, que presença de jure 
e de facto do Brasil dentro do mecanis
mo institucional previsto pelo Tratado 
da Antártida. 

20 - Quanto ao primeiro ponto - a 
obrigatoriedade do estabelecimento de 
bases ou o envio de expedições científi
cas -, caberia analisá-lo ex contrariu 
sensu, na medida em que tais atividades 
não poderiam, na prática, vir a ser rea
lizadas pelo Brasil, sem consideráveis 
riscos e vultosos gastos, fora do con
texto do Tratado da Antártida, isto é, 
sem o apoio politico e logístico dos es
tados que já se encontram no continen
te austral, todos eles membros do refe
rido instrumento multilateral. Essa é, 
aliás, a interpretação recentemente dada 
ao assunto pelos governos da Argentina 
e do Chile, que, em uma declaração con
junta sobre a Antártida, manifestaram 
expressamente que "todos os estados que 
realizem atividades na Antártida devem 
estar ligados pelas mesmas normas ju
rídicas, sendo aplicáveis em relação às 
referidas atividades as disposições per
tinentes do Tratado da Antártida, espe
cialmente seus artigos IX e X". 

21 - Esta foi, também, a interpreta
ção contida na ata final da VII Reunião 
de Consulta do Tratado da Antártida, 
re-alizada em Wellington, em 1972, a qual 
está vasada nos seguintes termos: 

"A Reunião considerou a questão de 
atividades continuados ou de reivin
dicações territoriais na área do Tra
tado da Antártida por estados que 
não são partes contratantes do tra
tado; 
Concordou a reunião em que em 
tais circunstâncias seria aconselhá
vel para os governos consultarem-se 
mutuamente nos termos do disposto 
no tratado, com vistas a estarem 
habilitados a instar ou a convidar o 
estado ou os estados de referência a 
aceder ao tratado salientando os di
reitos e benefícios que decorrerão de 
tal atitude, bem como as responsa
bilidades e obrigações que os mes
mos deverão assumir." 

22 - No que diz respeito ao segundo 
aspecto da adesão ao Tratado da Antár
tida - congelamento das reivindicações 
territoriais sobre a Antártida em favor 

dos membros originários do tratado e a 
invalidade de qualquer nova pretensão 
nesse sP.ntido durante a vigência do 
mesmo merece igualmente ser qualifica
do, à luz de seu real significado na atual 
conjuntura. 

23 - Preliminarmente, caberia assi
nalar que, dos doze membros originários 
do Tratado da Antártida, 7 países, den
tre os quais a Argentina e o Chile, for
mularam, em tempo oportuno e em nível 
oficial, suas reivindicações sobre o con
tinente austral, restando, portanto, 5 
nações, figurando entre essas os Estados 
Unidos da América e a União Soviética, 
que não lançaram mão do recurso à rei
vindicação. Por outro lado, nenhum dos 
seis países que aderiram ao referido ins
trumento multilateral se pronunciou 
oficialmente quanto à questão das rei
vindicações de soberania territorial. Em 
suma, dos atuais 18 membros do Tratado 
da Antártida, 11 (onze) deles não se 
encontram no grupo dos "territorialis
tas". 

IV - Conveniência da Participação 
Brasileira no Mecanismo do Tratado da 
Antártida 

24 - O que foi até aqui exposto apon
ta para a existência de um real e jus
tificado interesse do Brasil na Antártida, 
interesse es.se que se traduz, a curto e a 
médio prazos em termos de segurança 
nacional (estratégia) e, a longo prazo, 
em função da possibilidade de vir o Bra
sil a participar do futuro aproveitamen
to comercial dos recursos já identifica
dos ou por descobrir no sexto continente. 
Merece ainda ser citada, por se tratar de 
aspecto, importante,· a conveniência de 
vir o Brasil a realizar no continente aus
tral pesquisa científica de interesse ge
ral e, particularmente, aquelas relacio
nadas com aspectos meteorológicos e 
outros, com incidência sobre o território 
brasileiro. Esse interesse brasileiro na 
Antártida tem sido compartilhado pelo 
Itamarati, Estado-Maior das Forças Ar
madas. Conselho de Segurança Nacional, 
ministérios militares, Congresso Nacio
nal, associações de classe, cientistas, 
técnicos, imprensa e particulares. 

25- Nessas condições, sendo o Trata
do da Antártida o único diploma legal 
existente para regulamentar as relações 
na região austral, dado o caráter de 
transitoriedade do citado ato jurídico, 
em cujos trabalhos de revisão será de 
todo interesse a participação do Brasil, 
houve por bem Vossa Excelência deter-
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minar o ingresso do Brasil ao Tratado 
da Antártida, ad referendum do Con
gresso Nacional. 

26 - A luz de todas essas considera
ções, Senhor Presidente, e tendo em vis
ta a competência do Congresso Nacional 
na apreciação da matéria pactuada no 
Tratado da Antártida, ex vi do disposto 
no art. 44, inciso I, encaminho à alta 
apreciação de Vossa Excelência o anexo 
projeto de mensagem para que seja o 
assunto submetido, com caráter de ur
gência, à apreciação do Congresso Na
cional. 

Aproveito· a oportunidade para reno
var a Vossa Excelência, Senhor Presi
dente, os protestos do meu mais profun
do respeito. - A. F. Azeredo da Silveira. 

TRATADO DA ANTARTIDA 
Os Governos da Argentina, Austrália, 

Bélgica, Chile, República Francesa, Ja
pão, Nova Zelândia, Noruega, União da 
Africa do Sul, União das Repúblicas So
cialistas Soviéticas, Reino Unido da Grã
Bretanha e Irlanda do Norte, e Estados 
Unidos da América, 

Reconhecendo ser de interesse de toda 
a humanidade que a Antártida continue 
para sempre a ser utilizada exclusiva
mente para fins pacíficos e não se con
verta em cenário ou objeto de discórdias 
internacionais; 

Reconhecendo as importantes contri
buições dos conhecimentos científicos 
logrados através da colaboração inter
nacional na pesquisa científica realizada 
na Antártida; 

Convencidos de que o estabelecimento 
de uma firme base para o prosseguimen
to e desenvolvimento de tal colaboração 
com lastro na liberdade de pesquisa 
científica na Antártida, conforme ocor
reu durante o Ano Geofísico Internacio
nal, está de acordo com os interesses da 
ciência e com o progresso de toda a hu
manidade; 

Convencidos, também, de que um tra
tado que assegure a utilização da Antár
tida somente para fins pacíficos e de que 
o prosseguimento da harmonia interna
cional na Antártida fortalecerão os fins 
e princípios corporificados na Carta das 
Nações Unidas; 

Concordaram no seguinte: 

Artigo I 

1- A Antártida será utilizada somen
te para fins pacíficos. Serão proibidas, 

inter alia, quaisquer medidas de nature
za militar, tais como o estabelecimento 
de bases e fortificações, a realização de 
manobras militares, assim como as ex
periências com quaisquer tipos de armas. 

2 - O presente tratado não impedirá 
a utilização de pessoal ou equipamento 
militar para pesquisa científica ou para 
qualquer outro propósito pacífico. 

Artigo II 

Persistirá, sujeita às disposições do 
presente tratado, a liberdade de pesqui
sa científica na Antártida e de colabora
ção para este fim, conforme exercida 
durante o Ano Geofísico Internacional. 

Artigo III 

1 - A fim de promover a cooperação 
internacional para a pesquisa científica 
na Antártida, como previsto no artigo II 
do presente Tratado, as Partes Contra
tantes concordam, sempre que possível e 
praticável, em que: 

a) a informação relativa a planos pa
ra programas científicos na Antártida 
será permutada a fim de permitir a má
xima economia e eficiência das opera
ções; 

b) o pessoal científico na Antártida 
será permutado entre expedições e esta
ções; 

c) as observações e resultados cientí
ficos obtidos na Antártida será permu
tados e tornados livremente utilizáveis. 

2 - Na ·implementação deste artigo, 
será dado todo o estímulo ao estabeleci
mento de relações de trabalho coopera
tivo com as agências especializadas das 
Nações Unidas e com outras organiza
ções internacionais que tenham interes
se científico ou técnico na Antártida. 

Artigo IV 

1 ·- Nada que se contenha no pre
sente Tratado poderá ser interpretado 
como: 

a) renúncia por quaisquer das Partes 
Contratantes a direitos previamente in
vocados ou a pretensões de soberania 
territorial na Antártida; 

b) renúncia ou diminuição por quais
quer das Partes Contratantes a qualquer 
base de reivindicação de soberania ter
ritorial na Antártida que possa ter, quer 
como resultado de suas atividades, ou de 
seus nacionais, na Antártida, quer por 
qualquer outra forma; 
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c) prejulgamento da posição de qual
quer das Partes Contratantes quanto ao 
reconhecimento dos direitos ou reivin
dicações ou bases de reivindicação de 
algum outro estado quanto à soberania 
territorial na Antártida. 

2 - Nenhum ato ou atividade que te
nha lugar, enquanto vigorar o presente 
Tratado, constituirá base para procla
mar, apoiar ou contestar reivindicação 
sobre soberania territorial na Antártida, 
ou para criar direitos de soberania na 
Antártida. Nenhuma nova reivindicacão 
ou ampliação de reivindicação existente' 
relativa à soberania territorial na An~ 
tártida será apresentada enquanto o 
presente Tratado estiver em vigor. 

Artigo V 

1 - Ficam proibidas as explosões 
nucleares na Antártida, bem como o 
lançamento ali de lixo ou resíduos ra
dioativos. 

2 - No caso da conclusão de acordos 
internacionais sobre a utilização da 
energia nuclear, inclusive as explosões 
nucleares e o lançamento de resíduos ra
diativos, de que participem todas as 
Partes Contratantes, cujos representan
tes estejam habilitados a participar das 
reuniões previstas no artigo X, aplicar
se-ão à Antártida as regras estabeleci
das em tais acordos. 

Artigo VI 

As disposições do presente Tratado 
aplicar-se-ão à área situada ao sul de 
60 graus de latitude sul, inclusive às 
plataformas de gelo, porém nada no pre
sente Tratado prejudicará e, de forma 
alguma, poderá alterar os direitos ou 
exercícios dos direitos, de qualquer esta
do, de acordo com o direito internacio
nal aplicável ao alto-mar, dentro daque
la área. 

Artigo VII 

1 - A fim de promover os objetivos e 
assegurar a observância das disposições 
do presente Tratado, cada Parte Contra
tante cujos representantes estiverem 
habilitados a participar das reuniões 
previstas no artigo IX, terá o direito de 
designar observadores para realizarem 
os trabalhos de inspeção previstos no 
presente artigo. Os observadores deverão 
ser nacionais das Partes Contratantes 
que os designarem. Os nomes dos obser
vadores serão comunicados a todas as 
outras Partes Contratantes, que tenham 

o direito de designar observadores e 
idênticas comunicações serão feitas ao 
terminarem sua missão. 

2 - Cada observador, designado de 
acordo com as disposições do parágrafo 
1.0 deste artigo, terá completa liberdade 
de acesso, em qualquer tempo, a qual
quer e a todas as áreas da Antártida. 

3 - Todas as áreas da Antártida, in
clusive todas as estações, instalações e 
equipamentos existentes nestas áreas, e 
todos os navios e aeronaves em pontos 
de embarque ou desembarque na Antár
tida estarão a todo tempo abertos à ins
peção de quaisquer observadores desig
nados de acordo com o parágrafo 1.0 

deste artigo. 
4 - A observação aérea poderá ser 

efetuada a qualquer tempo, sobre qual
quer das áreas da Antártida, por qual
quer das Partes Contratantes que tenha 
o direito de designar observadores. 

5 - Cada Parte Contratante, no mo
mento em que este Tratado entrar em 
vigor, informará as outras Partes Con
tratantes e daí por diante darão notícia 
antecipada de: 

a) todas as expedições com destino à 
Antártida, por parte de seus navios ou 
nacionais, e todas as expedições à An
tártida organizadas em seu território ou 
procedentes do mesmo; 

b) todas as estações antárticas que 
estejam ocupadas por súditos de sua na
cionalidade, e 

c) todo o pessoal ou equipamento mi
litar que um país pretenda introduzir na 
Antártida, observadas as condições pre
vistas no parágrafo 2.0 do artigo I do 
presente Tratado. 

Artigo VIII 

1 - A fim de facilitar o exercício de 
suas funções, de conformidade com o 
presente Tratado, e sem prejuízo das 
respectivas posições das Partes Contra
tantes relativamente à jurisdição sobre 
todas as pessoas na Antártida, os obser
vadores designados de acordo com o pa
rágrafo 1.0 do artigo VII, e o pessoal 
científico intercambiado de acordo com 
o subparágrafo 1 (b) do artigo III deste 
Tratado, e os aux!Iiares que acompa
nhem as referidas pessoas, serão sujei
tos apenas à jurisdição da Parte Contra
tante de que sejam nacionais, a respeito 
de todos os atos ou omissões que realiza
rem, enquanto permaneceram na Antár-
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tida, relacionados com o cumprimento 
de su~ funções. 

2 - Sem prejuízo das disposições do 
parágrafo 1.0 deste artigo, e até que se
jam adotadas as medidas previstas no 
subparágrafo 1 (e) do artigo IX, as Par
tes Contratantes interessadas em qual
quer caso de litígio, a respeito do exer
cício de jurisdição na Antártida, deverão 
consultar-se conjuntamente com o fim 
de alcançarem uma solução mutuamen
te aceitável. 

Artigo IX 

1 - Os representantes das Partes 
Contratantes, mencionadas no preâmbu
lo deste Tratado, reunir-se-ão na cidade 
de Camberra, dentro de dois meses após 
a entrada em vigor do Tratado, e daí 
por diante sucessivamente em datas e 
lugares convenientes, para o propósito 
de intercambiarem informações, consul
tarem-se sobre matéria de interesse co
mum pertinente à Antártida e formula
rem, considerarem e recomendarem a 
seus governos medidas concretizadoras 
dos princípios e objetivos do Tratado, 
inclusive as normas relativas ao: 

a) uso da Antártida somente para fins 
pacíficos; 

b) facilitação de pesquisas científicas 
na Antártida; 

c) facilitação da cooperação interna
cional da Antártida; 

d) facilitação do exercício do direito 
de inspcção previsto no artigo VII do 
Tratado; 

e) questões relativas ao exercício de 
jurisdição na Antártida; 

f) preservação e conservação dos re
cursos vivos na Antártida. 

2 - Cada Parte Contratante que se 
tiver tornado membro deste Tratado por 
adesão, de acordo com o artigo XIII, es
tará habilitada a designar representan
tes para comparecem às reuniões referi
das no parágrafo 1.0 do presente artigo, 
durante todo o tempo em que a referida 
Parte Contratante demonstrar seu inte
resse pela Antártida, pela promoção ali 
de substancial atividade de pesquisa 
cientifica, tal como o estabelecimento de 
estação científica ou o envio de expe
dição cientifica. 

3 - Os relatórios dos observadores re
feridos no artigo VII do presente Trata
do deverão ser transmitidos aos repre-

sentantes das Partes Contratantes que 
participarem das reuniões no parágrafo 
1,0 do presente artigo. 

4 - As medidas previstas no parágra
fo 1.0 deste artigo tornar-se-ão efetivas 
quando aprovadas por todas as Partes 
Contratantes, cujos representantes esti
verem autorizados a participar das reu
niões em que sejam estudadas tais me
didas. 

5 - Todo e qualquer direito estabele
cido no presente Tratado poderá ser 
exercido a paritr da data em que o Tra
tado entrar em vigor, tenham ou não 
sido propostos, considerados, ou apro
vados, conforme as disposições deste 
artigo, as medidas destinadas a facilitar 
o exercício de tais direitos. 

Artigo X 

Cada umas das Partes Contratantes 
compromete-se a empregar os esforços 
apropriados, de conformidade com a 
Carta das Nações Unidas, para que nin
guém exerça na Antártida qualquer ati
vidade contrária aos princípios e pro
pósitos do presente Tratado. 

Artigo XI 

1 - Se surgir qualquer controvérsia 
entre duas ou mais das Partes Contra
tantes, a respeito da interpretação ou 
aplicação do presente Tratado, estas 
Partes Contratantes se consultarão en
tre si para que o dissídio se resolva por 
negociação, investigação, mediação, con
ciliação, arbitramento, decisão judicial 
ou outro meio pacífico de sua escolha. 

2 - Qualquer controvérsia dessa na-
. tureza, que não possa ser resolvida por 

aqueles meios, será levada à Corte In
ternacional de Justiça, com o consenti
mento, em cada caso, de todas as partes 
interessadas. Porém se não for obtido 
um consenso a respeito do encaminha
mento da controvérsia à C<Jrte Interna
cional, as partes em litígio não se eximi
rão da responsabilidade de continuar a 
procurar resolvê-la por qualquer dos 
vários meios pacíficos referidos no pa
rágrafo 1.0 deste artigo. 

Artigo XII 

1 - a) O presente Tratado pode ser 
modificado ou emendado em qualquer 
tempo, por acordo unânime das Partes 
Contratantes cujos representantes esti
verem habilitados a participar das reu
niões previstas no artigo IX. Qualquer 
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modificação ou emenda entrará em vi
gor quando o governo depositário tiver 
recebido comunicação, de todas as Par
tes Contratantes, de a haverem ratifi
cado. 
. b) Tal modif_icação ou emenda, daí por 

diante, entrara em vigor em relação a 
qualquer outra Parte Contratante quan
do o governo depositário receber notícia 
de sua ratificação. Qualquer Parte Con
tratante de que não se tenha notícia de 
haver ratificado, dentro de dois anos a 
partir da data da vigência da modifica
ção ou emenda, de acordo com a dispo
sição do subparágrafo 1 (a) deste artigo, 
será considerada como se tendo retirado 
do presente Tratado na data da expira
ção daquele prazo. 

2 - a) Se, depois de decorridos trinta 
anos da data da vigência do presente 
Tratado, qualquer das Partes Contratan
tes, cujos representantes estiverem ha
bilitados a par.ticipar das reuniões pre
vistas no artigo IX, assim o requerer, 
em comunicação dirigida ao governo de
positário, uma conferência de todas as 
Partes Contratantes será realizada logo 
que seja praticável para rever o funcio
namento do Tratado. 

b) Qualquer modificação ou emenda 
ao presente Tratado, que for aprovada 
em tal conferência pela maioria das 
Partes Contratantes nela representadas, 
inclusive a maioria daquelas cujos re
presentantes estão habilitados a parti
cipar das reuniões previstas no artigo 
IX, será comunicada pelo governo depo
sitário a todas as Partes Contratantes 
imediatamente após o término da con
ferência e entrará em vigor de acordo 
com as disposições do parágrafo 1.0 , do 
presente artigo. 

c) Se qualquer modificação ou emenda 
não tiver entrado em vigor, de acordo 
com as disposições do subparágrafo 1 
(a) deste artigo, dentro do período de 
dois anos após a data de sua comunica
ção a todas as Partes Contratantes, 
qualquer Parte Contratante poderá, a 
qualquer tempo após a expiração daque
le prazo, comunicar ao governo deposi
tário sua retirada do presente Tratado 
e esta retirada terá efeito dois anos após 
o recebimento da comunicação pelo go
verno depositário. 

Artigo XIII 
1 - O presente Tratado estará sujeito 

à ratificação por todos os estados signa
tários. Ficará aberto à adesão de qual-

quer estado que for membro das Nações 
Unidas, ou de qualquer outro estado que 
possa ser convidado a aderir ao Tratado 
com o consentimento de todas Partes 
Contratantes cujos representantes esti
verem habilitados a participar das reu
niões previstas ao artigo IX do Tratado. 

2 - A ratificação ou a adesão ao pre
sente Tratado será efetuada por cada 
estado de acordo com os seus processos 
constitucionais. 

3 - Os instrumentos de ratificação ou 
de adesão estão depositados junto ao 
Governo dos Estados Unidos da América 
aqui designado governo depo~tário. ' 

4 - O governo depositário informará 
todos os estados signatários e dos ade
rentes, da data de cada depósito de ins
trumento de ratificação ou adesão e da 
data de entrada em vigor do Tratado 
ou de qualquer emenda ou modificação. 

5 - Feito o depósito dos instrumentos 
de ratificação por todos os estados sig
natários, o presente Tratado entrará em 
vigor para qualquer estado aderente na 
data do depósito do instrumento de ade
são. 

6 - O presente Tratado será registra
do pelo governo depositário, de confor
midade com o artigo 102 da Carta das 
Nações Unidas. 

Artigo XIV 

O presente Tratado, feito nas línguas 
inglesa, francesa, russa e espanhola em 
versões igualmente idênticas, será' de
positados nos arquivos do Governo dos 
Estados Unidos da América, que enviará 
cópias aos Governos dos Estados signa
tários e aderentes. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de .Relações Exteriores.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.0 13, de 1975 

(N.o 13-B/75 na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coo
peração Técnica firmado entre o 
Brasil e o Canadá, em Brasília, a 2 
de abril de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Fica aprovado o texto do 
Acordo de Cooperação Técnica firmado 
entre o Brasil e o Canadá, em Brasilia, 
a 2 de abril de 1975. 
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Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo en
trará em vigor na data de sua publica
ção. 

MENSAGEM 
N.0 137, DE 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

De conformidade com o disposto no 
artigo 44, inciso I, da Constituição Fe
deral tenho a honra de submeter à ele
vada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, o texto do Acordo de 
Cooperação Técnica concluído entre o 
Brasil e o Canadá e assinado em Brasí
lia, a 2 de abril de 1975. 

Brasília, em 13 de maio de 1975. -
Ernesto Geisel 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCT/DAI/ 
ARC/133/644 (B46) (B10), DE 8 DE 
MAIO DE 1975, DO MINISTÉRIO DAS 
RELAÇõES EXTERIORES: 

A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Ernesto Geise1, 
Presidente da República 

Senhor Presidente: 
Como é do conhecimento de Vossa Ex

celência, foi assinado em Brasília, em 2 
de .abril do corrente ano, o Acordo de 
Cooperação Técnica entre o Brasil e o 
Canadá. 
2- O acordo visa a intensifi·car e sis

tematizar a coperação técnica entre os 
dois países; especifica as formas dessa 
cooperação; dispõe sobre os privilégios 
e imunidades de que gozarão os peritos 
canadenses no Brasil; e estipula as fa
cilidades a serem concedidas para a en
trada no Brasil dos equipamentos e fun
dos necessários à cooperação. 

3 - O .acordo estabelece, ainda, meca
nismo de formalização de ajustes comple
mentares através dos quais poderá o Go
verno brasileiro canalizar a coperação 
canadense para os campos prioritários 
determinad.os nos planos nacionais de 
desenvolvimento, evitando assim disper
são de recursos. 

4 - Permito-me, pois, encarecer a 
Vossa Excelência a conveniência de o 
Governo brasileiro ratificar o presente 
acordo, sendo para tanto necessário a 
prévia aprovação do congresso Nacional, 

conforme os termos do art. 44, inciso 
I, da Constituição Federal. 

5 - Nessas condições, tenho a honra 
de submeter projeto de Mensagem Presi
dencial, para que Vossa Excelência, se 
assim houver por bem, encaminhe o texto 
do Acordo anexo à aprovação do Poder 
Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência, Senhor Presidente, 
os protestos do meu mais profundo res
peH:>. - A.. F. Azeredo da Silveira. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DO CANADA 

O Governo da República Federativa do 
Brasil, doravante denominado "Governo 
do Brasil", e o Governo do Canadá, de
sejosos de fortalecer as relações de ami
zade entre as duas nações e movidos pela 
vontade de dois países, em conformidade 
com os objetivos e prioridades do desen
volvimento econômico e social do Brasil, 
concordam com o seguinte: 

Artigo I 

O Governo do Brasil e o Governo do 
C.anadá esforçar-se-ão por promover a 
cooperação técnica entre os dois países, 
a qual consistirá em: 

( 1) concessão de bolsas de estudo a 
brasileiros para a realização de estudos 
ou estágios de treinamento, no Canadá 
ou em terceiro pais; 

(2) envio de peritos, instrutores e téc
nicos canadenses para prestarem servi
ços no Brasil, através de pessoas, insti
tuições ou firmas contratadas pelo Go
verno do Canadá; 

(3) fornecimento de equipamento e 
ma te riais necessários à boa execução dos 
projetas de coperação técnica no Brasil; 

(4) envio ao Br.asil de missões para 
analisarem projetas de desenvolvimento 
econômico e social; 

(5) qualquer outro tipo de assitência 
mutuamente acordada. 

Artigo II 

1 - O Governo do Brasil, de um lado, 
e o Governo do Canadá, do outro, con
cluirão ajustes complementares ao pre
sente Acordo, .através de troca de notas, 
para regular; 
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(a) programa ou projetas que utilizem 
as modalidades de coperação previstas 
no artigo I do presente Acordo; 

(b) as responsabilidades de cada um 
dos dois países, estabelecidas nos anexos 
A e B do presente Acordo, no que se re
fere a programas e projetas específicos. 

2 - Os ajuestes complementares de
verão fazer referência expressa ao pre
sente Acordo. 

3 -Os ajustes complementares serão 
consider.ados somente como arranjos ad
ministrativos e não criarão responsabili
dades sob o ponto de vista do direito 
internacional. 

Artigo Ill 

O Governo do Canadá concorda em ar
car com as responsabilidades constantes 
do anexo A do presente Acordo, deno
minado "Responsabilidades do Governo 
do Canadá" e com aquelas outras res
ponsabilidades estabelecidas como suas 
nas emendas a este Acordo ou nos ajus
tes complementares. 

Artigo IV 

O Governo do Brasil concorda em ,ar
car com as responsabilidades estabeleci
das no anexo B do presente Acordo, de
nominado "Responsabilidades do Gover
no do Brasil" e com aquelas outras esta
belecidas como suas nas emendas a este 
Acordo ou nos ajustes complementares. 

Artigo V 
Para os fins previstos no presente 

Acordo, compreender-se-á por firmas e 
pessoal canadenses, respectivamente: 

(1) as firmas ou instituições canaden
ses contratadas ou subcontratadas para 
participarem na execução de programas 
e projetas apresentados pelo Governo do 
Brasil no âmbito do presente Acordo; 

(2) os nacionais canadenses que vie
rem colaborar nos programs e p:r:oj'e
tos acima mencionados, quer a título 
individual quer através de firmas ou ins
tituições canadenses. 

Artigo VI 

O Governo do Brasil assumirá a res
ponsabilidade civil, assegurando a inde
nização e a salv,aguarda do Governo do 
Canadá, de firmas e de pessoal cana
denses que vierem colaborar em progra
mas e projetas de cooperação técnica 
aprovados nos termos do presente Acor-

do, pelos atos execut.ados no exercício de 
suas funções, exceto nos casos em que 
fi·car determinado, na forma da lei, que 
esses atos resultam de negligência grave 
ou ação propositada. 

Artigo VII 
1 - O Governo do Brasil isentará de 

impostos, tax.as, tributos, direitos adua.
nelros e controles monetários, os fundos, 
equipamentos e materiais fornecidos ou 
financiados pelo Governo do Canadá pa
ra serem utilizados em programas ou 
projetas de cooperação técnica. O Go
verno do Brasil permitirá às firmas e 
pe~soal canadenses, se assim for seu de
seJo, e a menos que especificado con
trariamente em ajuste complementar, 
reexportar, sem restrições, a totalidade 
ou parte de tais fundos equipamentos e 
materiais. 

2 - O Governo do Brasil isentará as 
firmas e os técnicos • canadenses, e seus 
dependentes, de todos os impostos sobre 
rendimentos recebidos do Governo do 
Canadá para a execução dos projetas de 
cooperação técnica aprovados nos ter
mos do presente Acordo. O Governo do 
Brasil concederá às firmas e ao pessoal 
canadenses isenção de controles c.am
biais para o retorno de tais rendimentos. 

Artigo vm 
1 - Com exceç.ão do pagamento por 

serviços específicos prestados, as firmas 
e os técnJcos .canadenses enviados pelo 
Governo do Canadá ao Brasil, no âm
bito deste Acordo e de ajuste comple
mentar, serão isentos de licença de im
portação, certificado de cobertura cam
bial, taxas consulares, direitos aduanei
ros, tarifas e direitos similares com re
lação à importação durante seis meses 
após sua chegada de: 

I - sua bagagem e a de seus depen
dentes; 

II - bens de uso pessoal e doméstico, 
assim como artigos de consumo pessoal 
e familiar trazidos para o P,ais, de acordo 
com a legislação brasileira em vigor; 

III -'- um veículo para uso pessoal, 
trazido para o Brasil, em seu nome ou do 
cônjuge, com a condição de que o prazo 
previsto par,a permanecerem no Pais de 
no mínimo, um ano. 

2 - A autorização para a importação 
do veículo será concedida pelo Ministério 
das Relações Exteriores, mediante soli
citação da Embaixada do Canadá. 
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3 - O direito de importação do veículo 
poderá ser substituído pelo de aquisição 
de veículo de fabricação brasileira, de 
acordo com a legislação brasileira em 
vigor. 

4 - De acordo com essa legislação, os 
veículos mencionados acima poderão, 
igualmente, ser vendidos ou transferidos. 

5 - Terminada a missão oficial, as 
mesmas facilidades serão concedidas aos 
técnicos canadenses para a reexportação 
dos bens mencionados nos itens 1, 2 e 3 
do presente artigo, segundo a legislação 
brasileira em vigor. 

a - O Governo do Brasil comprome
ter-se-á .ainda a: 

(a) conceder, mediante solicitação, 
vistos de entrada e saída do técnico 
canadense e de sua família, isentos de 
tributos; 

(b) expedir carteira de identidade para 
os técnicos canadenses e suas famílias; e 

(c) prestar aos técnicos canadenses as 
facilidades necessárias ao bom desempe
nho de .suas funções. 

Artigo IX 

O presente Acordo será ratificado e os 
instrumentos de ratificação trocados o 
mais breve possível. Entrará em vigor na 
data da troca dos instrumentos de rati
ficaf!ão e perm::~necerá em vigor até ,c~eis 
meses após a data em que uma das Par
tes notificar a outra, por via diplomá
tica, de seu desejo de terminá-lo. O tér
mino do Acordo não afetará a validade 
dos proje,tos que estiverem em fase de 
exe·cuçã.o ou as garantias previamente 
concedidas nos termos do presente 
Acordo. 

Em fé do que, os abaixo assinados, 
devidamente autorizados pelos seus res
pectivos Governos, firmam o presente 
Acordo. 

Feita na cidade de Brasília, aos dois 
dias do mês de abril de 1975, nas línguas 
portuguesa, inglesa e francesa, sendo to
dos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo do Brasil: Antônio F. 
Azeredo da Silveira. 

Pelo Governo do Canadá: Barry C. 
Steers. 

ANEXO A 

Responsabilidades do Governo do Canadá. 
O Governo do Canadá arcará com as 

despesas relativas a: 
1 - salários, vantagens, subsídios ou 

outros emolumentos estipulados nos con
tratos assinados com ,as firmas e o pes
soal canadenses, mencionados no arti
go V; 

2 - viagem de pessoal canadense, in
clusive, dependentes de sua residência 
no Canadá ao local de entrada no Brasil 
(aeroporto comercial mais próximo do 
local de trabalho) e vice-versa; 

3 - Transporte de bagagem e dos bens 
de uso doméstico do pessoal canadense, 
inclusive dependentes, bem como do 
equipamento técnico e profissional ne
cessário ao desempenho de suas funções, 
de sua residência no Canadá ao local de 
entrada no Brasil (aeroporto comercial 
mais próximo do local de trabalho) e vi
ce-versa; 

4 - Os custos referentes .ao treina
mento de técnicos brasileiros no Canadá 
ou em outro país, ou seja: 

(a) manutenção e estada no Canadá 
ou em terceiro país; 

(b) auxílio-vestuário; 
(c) livros, equipamentos ou proviSoes 

necessárias aos programas ou projetas 
no Canadá ou em terceiro país; 

(d) matrícula e outras taxas simila
res; 

(e) serviço médico-hospitalar; 
(f) passagem aérea, classe turista, ida 

e volta, do local de embarque no Br.asil 
ao de destino, no Canadá ou em terceiro 
país; 

(g) transporte interno no Canadá ou 
em terceiro país; 

(h) equipamento e material necessá
rios à perfeita execução dos programas e 
projetas, conforme especificação em 
Ajustes Complementares. 

ANEXO B 

Responsabilidades do Governo do Brasil 
o Governo do Brasil arcará com as 

despesas de: 
1 - (a) residência mobiliada para o 

pessoal canadense, inclusive dependentes, 
ou auxílio de moradia, a ser definido em 
ajuste complementar; 
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(b) acomodação em hotel para o pes
soal canadense e seus dependentes na 
chegada e na saída, antes de receb'er e 
após deixar a residência permanente, 
respectivamente; 

2 - transportes: 

(a) do local de desembarque no Brasil 
(aeroporto comercial mais próximo do 
local de trabalho), ao de residência do 
pessoal canadense, inclusive dependen
tes, no início da missão, bem como de 
sua bagagem e objeto de u.so doméstico 
e do equipamento técnico necessário ao 
desempenho de sua missão; 

(b) do local de residência ao de par
tida do Brasil (aeroporto comercial mais 
próximo do local de trabalho), do pes
soal canadense, inclusive dependentes, 
ao término da missão, bem como de sua 
bagagem e objetos de u.so doméstico e do 
equipamento necessário ao desempenho 
de sua missão; 

(c) viagens internas de serviço, inclu
sive pagamento de diárias; 

3 - Fornecimento e manutenção de 
escritório mobiliado, conforme os padrões 
adotados pelo Governo brasileiro, em lo
cal apropriado; pessoal auxiliar e este
nógrafos; equipamento técnico e profis
sional, telefone, serviço postal e outras 
facilidades necessárias ao efetivo cum
primento da missão por p.arte do pessoal 
canadense; 

4 - O Governo do Brasil prestará a 
assistência necesária à liberação alfan
degária de quaisquer pertences de uso 
pessoal e pr:ofissional do pessoal cana
dense, inclusive dependentes; 

5 - o Governo do Br.asil autorizará o 
pessoal canadense a gozar férias, por pe
ríodo máximo de quatro semanas por 
ano, conforme legislação canadense, den
tro ou fora do Brasil, em época acertada 
entre ,as autoridades brasileiras compe
tentes e os interessados. 

(As Comissões de Relações Exte
riores e de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 45, de 1975 

Altera dispositivo da Lei n.0 1.411, 
de 13 de agosto de 1951, que dispõe 
sobre a profissão de economista. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Adite-se ao art. 6.0 da Lei 
n.0 1.411, de 13 de agosto de 1951, modi-

ficada pela Lei n.0 6.012, de 3 de janeiro 
de 1974, os parágrafos que se seguem: 

"Art. 6.0 
- •••••••••••••••••••••••• 

§ 1.0 - Os conselhos de que trata 
este artigo terão autonomia admi
nistrativa e financeira, nos termos 
do Decreto-Lei n.0 968, de 13 de ou
tubro de 1969. 
§ 2.0 - Só poderão integrar, como 
membros efetivos ou suplentes, qual
quer dos conselhos, de que trata esta 
Lei, os economistas devidamente re
gi.:trados e quites com suas anuida
des. 

§ 3.0 - O mandato dos conselhei
ros efetivos e suplentes será de três 
anos e sua renovação será parcial, 
nos termos do regimento de cada um 
dos conselhos." 

Art. 2.0 - A alínea h do art. 7.o da 
Lei n.0 1.411, de 13 de agosto de 1951, 
passa a vigoOrar com a seguinte redação: 

"Art. 7.0 - ....................... . 

••• o •••• o •••• o •• o o o •••• o o o o ••••••••• 

h) fixar a jurisdição e o número de 
membros de cada conselho regional, 
considerando os respectivos recursos 
e a expressão numérica dos econo
mistas legalmente habilitados em 
cada região." 

Art. 3.0 - O art. 8.0 e seus parágrafos 
da Lei n.O 1. 411, de 13 de agosto de 1951, 
passam a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Art. 8.0 - o Conselho Federal de 
Economia será constituído por 9 
(nove) membros efetivos e igual nú
mero de suplentes . 

§ 1.0 ...:... O presidente e vice-presi
dente do órgão serão escolhidos pelo 
plenário, entre os membros efetivos 
eleitos. 

§ 2.0 - O presidente e o vice-pre
sidente terão mandato de um ano, 
permitida a reeleição por mais dois 
períodos consecutivos, condicionada 
sempre a duração destes a do res
pectivo mandato como Conselheiro. 

§ 3.0 - A substituição de qualquer 
dos membros efetivos efetuar-se-é. 
pelo respectivo suplente. 

§ 4.0 - Ao presidente competirá a 
administração e representação legal 
do órgão." 
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Art. 4.0 - Os membros efetivos e su
plentes do Conselho Federal de Econo
mia serão eleitos por assembléia de de
legados eleitores, realizada com antece
dência mínima de 30 (trinta) dias da 
data em que expirarem os mandatos a 
serem renovados, e será constituída por: 

a) Um representante de cada um dos 
conselhos regionais de economia, esco
lhido pelo respectivo plenário: 

b) um representante da Federação 
Nacional dos Economistas. 

§ 1.0 - Os órgãos, a que se referem as 
alíneas a e b do caput deste artigo. po
derão designar suplentes de seus repre
sentantes titulares. 

§ 2.0 - Cada delegado eleitor terá di
reito a um só vot<J na assembléia de de
legados eleitores. 

Art. 5.0 - Os Conselhos Regionais de 
Economia serão constituídos de, no má
ximo, 9 (nove) e, no mínimo, 5 (cinco) 
membros efetivos e igual número de su
plentes. 

Parágrafo único - Aplicar-se-á a.os 
Conselhos Regionais, de que trata este 
artigo, mutatis mutandis, o disposto nos 
§§ 1.0 , 2.0, 3.0 e 4.0 do art. 8.0 da Lei 
n. 1.411, de 13 de agosto de 1951, com a 
nova redação que lhes é dada pelo art. 
3.0 desta Lei. 

Art. 6.0 
- O art. 13 da Lei n.0 1.411, 

de 13 de agosto de 1951, passa a vigorar, 
juntamente com os parágrafos que por 
este a ele são incorporados, com a se
guinte redação: 

"Art. 13 - Os membros de cada 
Conselho Regional de Economia se
rão eleitos, através de chapas, pelos 
economistas nele regis1trados e quites 
com suas anuidades. 
§ 1.0 - As chapas conterão, obriga
toriamente, as assinaturas dos que a 
integram. 
§ 2.0 - o registro das chapas será 
procedido, em cada Conselho Regio
nal de Economia, a requerimento do 
número de economistas que o res
pectivo regimento fixar. 
§ 3.0 - Os Sindi·ca.tos e Associações 
Profissionais de Economistas pode
rão requerer, em suas áreas j urisdi
cionais, o registro de chapas a re
querimento, apenas, dos respectivos 
presidentes. 

§ 4.0 - Ca-da Conselho Regional de 
Ec·onomia fixará os prazos eleitorais, 
devendo as eleições se realizarem 
pelo menos 30 (trinta) dias antes da 
data em que expirarem os mandatos 
a serem renovados e ser aberto o 
prazo mínimo de 30 (trinta) dias 
para registro de chapas." 

Art. 7.0 
- O término do mandato dos 

conselheiros, bem como o do presidente 
e do vice-presidente, coincidirá sempre 
com o d·:J ano civil. 

Parágrafo único- Para o ajustamento 
dos atuais mandatos, prescrito no caput 
deste artigo, admitir-se-á a prorrogação 
dos mesmos, por deliberação de, no mí
nim~. 2/3 (dois terços) dos respectivos 
plenarios. 

Art. 8.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

(As Comissões de Legislação So
cial, de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 46, de 1975 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚllLICA) 

Dispõe sobre a organização do 
Sistema Nacional de Saúde. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

- O complexo de serviços, do 
setor público e do setor privad.a, volta
dos para ações de interesse da saúde, 
constitui o Sistema Nacional de Saúde, 
organizado e disciplinado nos termos 
desta lei, abrangendo as atividades que 
visem à promoção, protecão e recupera
ção da saúde, nos seguintes campos de 
ação: 

I - o do Ministério da Saúde, ao qual 
compete formular a política nacional de 
saúde e promover ou executar ações pre
ferencialmente voltadas para as medidas 
e os atendimentos de interesse coletivo, 
cabendo-lhe particularmente: 

a) elaborar planos de proteção da 
saúde e de combate às doenças trans
missíveis e orientar sua execução; 

b) elaborar normas técnico-científicas 
de promoção, proteção e recuperação da 
saúde; 

c) assistir o Governo na formulação 
da política nacional de alimentação e 
nutrição, inclusive quanto à educação 
alimentar, e, com a colaboração dos de
mais mini-stérios diretamente envolvidos 
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na execução dessa política, elaborar e 
propor à aprovação do Presidente da 
República o Programa Nacional de Ali
mentação e Nutrição, promovendo, atra
vés do Instituto Nacional de Alimenta
ção e Nutrição, a coordenação de exe
cução, supervisão, fiscalização e avalia
ção de resultados; 

d) coordenar a ação de vigilância epi
demiológica em todo o território nacio
nal e manter a vigilância na.s fronteiras 
e nos portos e aeroportos, princip::l.lmen
te de entrada, no País; 

e) efetuar o controle de drogas, medi
camentos e alimentos destinadcs ao con
sumo humano; 

f) fixar normas e padrões pertinentes 
a cosméticos, saneantes, artigos de per
fumaria, vestuário e outros bens, com 
vistas à defesa da saúde e diminuição 
do.s riscos, quando utilizados pela popu
lação em geral; 

g) fixar normas e padrões para pré
dios e instalações destinados a serviços 
de saúde; 

h) avaliar o estado sanitário da po
pulação; 

i) avaliar os recursos científicos e 
tec!'lológico.s disponíveis para melhorar o 
estado sanitário da população e a viabi
lidade de seu empr.ego no País; 

j) manter fiscalização sanitária sobre 
as condições de exercíci·o das profissões 
e ocupações técnicas e auxiliares reh
cionadas diretamente com a saúde; 

I) exercer controle sanitário sobre mi
graçõe.s humanas, bem como sobre im
portação e exportação de produtos e 
bens de interesse da saúde; 

II - o do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, com atuação voltada 
principalmente para o ate!'ldimento 
médico-assistencial individualizado, ca
bendo-lhe particularmente: 

a) elaborar planos de prestação de 
serviços de saúde às pessoas; 

b) coordenar em âmbito nacional, o 
subsi.stema de 'prestação de .serviços de 
saúde às pessoas; 

c) credenciar, para integrarem o sub
sistema público, instituições de fin~li
dade não lucrativa que prestem serv1ços 
de saúde ts pessoas; 

d) prestar diretamente serviços de 
saúde às pessoas, ou contratá-los com 

entidades de fins lucrativos ou não, su
jeitando-as a fiscalização permanente; 

e) experimentar novos métodos tera
pêutic·os e novas modalidades de pres
tação de assistência, avaliando sua me
lhOr adequação às necessidades do País; 

f) fixar, em colaboração com o Minis
tério da Saúde, normas e padrões para 
prestação de serviços de saúde a pes
s·oas, a serem observados pelas entida
de.3 vi!'lculadas ao Sistema; 

g) promover medidas adequadas à re
dução do custo dos medicamentos de 
maior eficácia e de c·amprovada neces
sidade para proteção da saúde e com
bate às doenças, inclusive subvencionan
do sua aquisição, ou distribuindo-os 
gratuitamente às classes mais pobres da 
população; 

III - o do Ministério da Educação e 
Cultura, incumbido principalmente da 
formação e da habilitação dos profissio
nais de nível universitário, assim como 
do pessoal técnico e auxiliar necessário 
ao setor saúde, cabendo-lhe particular
mente: 

a.) orientar a formação do pessoal de 
saúde para atender às necessidades 
prioritárias da área, em quantidade e 
em qualidade; 

b) manter os hospitais universitários 
ou de ensino, zelando para que, além de 
proporcionarem .elevado padrão de for
mação e aperfeiçoamento profissional, 
prestem serviços de assistência à comu
nidade em que se situem; 

c) orientar as universidades que in
corporam ~ formação de pessoal para 
as atividades de saúde, no sentido ãe 
se capacitarem a participar do processo 
de avaliação e planejamento da.s ativi
dades regionais de saúde; 

d) promover a integração progressiva 
do.s hospitais e institutos de treinamento 
de pessoal de saúde no Sistema Nacional 
de Saúde· aparelhando-os para desem
panh~r a~ funções que lhes forem atri
buídas pelo sistema e ampliando a área 
de treinamento pela utilização de outras 
instituições de prestação de serviços 
pessoais de saúde do Sistema Nacional 
de Saúde; 

IV - o do Ministério do Interior, 
atuando nas áreas de saneamento, radi
cação de populações, desenvolvimento 
regional integrado e assistência em casos 
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de calamidade pública, cabendo-lhe par
ticularmente: 

a) realizar as obras de saneamento 
ambiental de sua responsabilidade e 
promover a ampliação dos sistemas de 
abastecimento d'água e de esgotos sa
nitários, em conformidade com as prio
ridades dos planos de saúde e em arti
culação com o Ministério da Saúde; 

b) orientar a política habitacional no 
sentido de que, além de proporcionar 
acesso da população a morada adequada 
e confortável, observe as necessárias 
condições de higiene e preveja, nos con
juntos habitacionais, os equipamentos 
sociais indispensáveis à manutenção da 
saúde de seus moradores; 

V - o do Ministério do Trabalho, 
quanto à higiene e segurança do traba
lho, à prevenção de acidentes, de doen
ças profissionais e do trabalho, à pro
teção, disciplina corporativa e politica 
salarial das profissões de saúde, caben..., 
do-lhe particularmente: 

a) desenvolver as atividades de higie
ne e segurança do trabalho em conso
nância com as necessidades da área da 
saúde e tendo em vista a prioridade das 
ações preventivas; 

b) desenvolver programas de prepa
ração de mão-de-obra para o setor 
saúde; 

VI - o dos demais ministérios, cujas 
ações relacionadas com a saúde consti
tuam programas específicos, passíveis de 
medidas de coordenação pelo órgão dis
ciplinador do sistema; 

VII - o dos Estados, Distrito Federal, 
Territórios e Municípios, que receberão 
incentivos técnicos e financeiros da 
União para que organizem seus serviços, 
atividades e programas de saúde, se
gundo as diretrizes da Política Nacional 
de Saúde, cabendo, assim, particular
mente: 

a) aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Territórios: 

1) instituir em caráter permanente o 
planejamento integrado de saúde da 
unidade federada, articulando-o com o 
plano federal de proteção e recuperação 
da saúde, para a região em que está si
tuada; 

2) integrar suas atividades de prote
ção e recuperação da saúde no Sistema 
Nacional de Saúde; 

3) criar e operar, com a colaboração 
dos órgãos federais quando for o caso, 

os serviços básicos do Sistema Nacional 
.. de Saúde previstos para a unidade fe

derada; 
4) criar e operar as unidades de saúde 

do subsistema estadual, em apoio às 
atividades municipais; 

5) assistir técnica e financeiramente 
os municípios para que operem os ser
viços básicos de saúde para a população 
local; 

6) cooperar com os órgãos federais no 
equacionamento e na solução dos pro
blemas de saúde de sua área; 

b) aos Municípios: 
1) manter os serviços de saúde de in

teresse da população local, especialmen
te os de pronto-socorro; 

2) manter a vigilância epidemioló
gica; 

3) articular seus planos locais de saú
de com os planos estaduais e federais 
para a área; 

4) integrar seus serviços de proteção 
e recuperação da saúde no Sistema Na
cional de Saúde. 

Art. 2.0 - O Conselho de Desenvolvi
mento Social apreciará a Política Na
cional de Saúde, formulada pelo Minis
tério da Saúde, bem como os programas 
de diferentes ministérios, no que diz 
respeito a assuntos de saúde, com vistas 
a preservar as diretrizes de coordenação 
geral compatível, definidas nos planos 
nacionais de desenvolvimento. 

Parágrafo único - Para fins progra
máticos, os planos setoriais serão classi
ficados pelas seguintes áreas: 

a) Area de ação sobre o meio ambien
te, compreendendo atividades de com
bate aos agressores encontrados no am
biente natural e aos criados pelo próprio 
homem, e as que visem a criar melhores 
condições ambientais para a saúde, tais 
como a proteção hídrica, a criação de 
áreas verdes, o abastecimento de ali
mentos, a adequada remoção de dejetos 
e outras obras de engenharia sanitária; 

b) Areas de prestação de serviços a 
pessoas, compreendendo as atividades de 
proteção e recuperação da saúde das 
pessoas, por meio da aplicação indivi
dual ou coletiva de medidas indicadas 
pela medicina e ciências correlatas; 

c) Areas de atividades de apoio, com
preendendo programas de caráter per
manente, cujos resultados deverão per-
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mitir: o conhecimento dos problemas de 
saúde da população; o planejamento das 
ações de saúde necessárias; a capacita
ção dos recursos humanos para os pro
gramas prioritários; a produção e distri
buição dos produtos terapêuticos essen
cais, e outros. 

Art. 3,0 - Em relação a cada área de 
atuação, a União exercerá ações pró
prias e supletivas: 

I - no campo da saúde coletiva, ação 
própria no combate à.s endemias, no con
trole das epidemias, nos casos de cala
midade pública e nas ações de caráter 
pioneiro, utilizando na medida do po~
sível a colaboração dos estados e mum
cípios; 

II - no campo da saúde individual, 
ações próprias e supletivas, de preferên
cia conjugando os esforços e recursos da 
União dos estados e d<Js municípios e 

' das entidades privadas. 

Art. 4,o - Na elaboração de planos e 
programas de saúde, ter-se-á em vista 
definir e estabelecer mecanismos de co
ordenação intersetorial, para aumento 
da produtividade, melhor aproveitamen
to de recursos e meios disponíveis em 
âmbito nacional, regional e local, visan
do a uma perfeita compatibilização com 
os objetivos, metas e ações dos planos 
de desenvolvimento do Governo Federal 
e com as diretrizes da Política Nacional 
de Saúde. 

Art. s.o - Os Ministérios que desem
penhem atividades incluídas no Sistema 
Nacional de Saúde com base no levan
tamento dos problemas epidemiológicos 
e no diagnóstico da situação de cada 
área do País inclusive no que tange aos 
recursos físicos, humanos e financeiros 
disponíveis, elaboração de programas r~
gionais levando sempre em conta a parti
cipação de todos os órgãos púbHcos e 
privados que atuam na região, de modo 
o organizá-los segundo hierarquia téc
nica condizente com a área assistida e 
os pontos de convergência para atendi
mento de riscos especiais. 

Parágraf.a único - As Coordenadorias 
Regi.Qnais de Saúde, do Ministério da 
Saúde, instituídas pelo Decreto n.0 ••• 

74.891, de 13 de novembro de 1974, atua
rão como unidades de apoio ao Sistema 
Nacional de Saúde, com vistas à conju
gação de esforços para elaboração de 
programas regionais que integrem num 
todo harmônico as atividades preventi
vas, curativas e de reabilitação. 

Art. 6.0 - A construção ou ampliação 
de novos hospitais e outras unidades de 
saúde deverão observar obrigatoriamen
te os padrões mínimos fixados pelo Mi
nistério da Saúde e visar ao preenchi
mento de lacunas na rede do sistema, 
verificadas pelo ministério competente 
referido no art. 1.0 

§ 1.0 - As instituições financeiras 
oficiais somente concederão créditos 
para construção, ampliação, reforma ou 
equipamento de unidades de saúde cujos 
projetas tenham sido previamente apro
vados pelo ministério competente do Sis
tema Nacional de Saúde. 

§ 2.0 - Fica vedada a credenciação 
ou o contrato de serviços de unidades 
~e saúde pela União, inclusive por seus 
orgãos da administração indireta, cuja 
construção se inicie após a promulga
ção desta Lei sem que os respectivos pro
jetas tenham sido previamente aprova
dos pelo ministério competente referido 
no art. 1.o 

Art. 7.0 - O Poder Executivo baixará 
o~ fl;to~ necessários à implementação da 
dlSClplma aprovada por esta Lei. 

Art. 8. 0 
- Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

:MENSAGEM 
N.o 44, de 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

_Nos termos do artigo 51 da Constitui
çao, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos do 
Conselho de Desenvolvimento Social, o 
anexo projeto de lei que "dispõe sobre a 
organização do. Sistema Nacional de 
Saúde". 

Brasília, em 28 de fevereiro de 1975. -
Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.0 1-CDS, 
DE 5 DE FEVEREIRO DE 1975, DOS 
SRS. MINISTROS DA SAúDE, DA 
PREVID~NCIA SOCIAL, DA EDUCA
ÇÃO E CULTURA, DO TRABALHO, DO 
INTERIOR E DO SR. MINISTRO 
CHEFE DA SECRETARIA DE PLANE
JAMENTO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República. 

Temos a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência o ane-
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xo projeto de lei, que dispõe sobre a or
ganização do Si.stema Nacional de Saúde. 

2 -O projeto em causa, proposto ori
ginariamente pelo Ministério da Saúde, 
resultou, em sua forma atual, de enten
dimentos mantidos entre os ministros 
que integram o Conselho de Desenvol
vimento Social, signatários desta. 

3 -A saúde, segundo se sabe, depende 
da atividade de uma série de áreas ou 
setores que se diferenciam em função das 
técnicas que utilizam, as quais, entretan
to, devem ser coordenadas e harmoniza
das sob pena de terem sua eficácia sen
sivelmente reduzida. 

4 -As maiores deficiências que se ma
nifestam na ação desenvolvida no campo 
da saúde provêm, em elevado grau, da 
dispersão de esforços e da indefinição de 
competências das entidades públicas e 
privadas ligadas ao setor, e que as de
sempenham descoordenadamente e mes
mo competindo entre si. 

5 -. O projeto incluso visa, pois, a or
ganizar todas as atividades voltadas pre
cipuamente para a saúde, integrando-as 
num conjunto harmônico que se deno
minou Sistema Nacional de Saúde. 
6- Com esse objetivo em mira, o pro

jeto procura: (a) definir de modo claro 
e preciso as competências específicas 
de cada Ministério com responsabili-dade 
no campo da saúde; (b) conciliar as ati
vidade<S dos EstadQs, Territórios, Distrito 
Federal e Municípios, respeitando-lhes a 
autonomia, mas incentivando-os a inte
grar o Sistema Nacional de Saúde; (c) 
ratificar a posição do Conselho de Desen
volvimento Social como órgão coordena
dor do Sistema assessorando Vossa Exce
lência; (d) dar ênfase à necessidade de 
elaboração de programas regionais inte
grad·os, e. (e) instituir medidas destina
das a preencher lacunas na rede de re
cursos médicos, desencorajando iniciati
vas que, por falta de orientação, têm con
tribuído para a dispersão e duplicaç:io 
de esforços. 

7 - Dispõe ainda o projeto sobre a 
observância, na construção ou amplia
ção de hospital~ ou outras unidades de 
saúde, das normas e padrões que vierem 
a ser estabelecidos. 

8 - Estamos convictos de que, com n. 
apr.ovação do projeto em tela, o Gover
no dará um largo passo no sentido do 
funcionamento integrado e eficiente de 
um sistema nacional de saúde que englo
be e c-oordene num todo harmônico r. 

atuação de cada ministério com parcela 
de responsabilidade no campo da saúde. 

Valemo-nos do ensejo para renovar· a 
vossa Excelência a expressão do nosso 
mais profundo respeito. - Paulo de Al
meida Machado, Mirustro da Saúde -
Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva, Mi
nistro da Previdência e Assistência So
cial - Ney Aminthas de Barros Braga, 
Ministro da Educação e Cultura - Ar
naldo da Costa Prieto, Ministro do Tra
balho - Maurício Rangel Reis, Ministro 
do Interior- João Paulo dos Reis Vello
so, Ministro-Chefe da Secretaria de 
Planejamento. 

(As Comissões de Saúde e de Finan
ças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 47, de 1975 

(DE INICIATI'!A .DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Autoriza o Departamento Nacional 
de Est:-adas de Rodagem (DNER) a 
dDar área de terra à Prefeitura Mu
nicipal de Joio Pessoa - Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Fica o Departamento de Es

tradas de Rodagem (DNER), autarquia 
do Ministério dos Transportes, autoriza
do a doar à Prefeitura Municipal de J·oão 
Pessoa - Estado da Paraíba - uma área 
de terra com 400 m2 (quatrocentos me
tros quadrados), desmembrada de maior 
porção, de sua propriedade, sita à Ave
nida Cabo Branco, n.0 2. 710, no bairro 
de Tambaú, na cidade de João Pess·oa -
Paraíba. 

§ 1.o - A área de terra de que trata 
este artigo, com as seguintes medições e 
confrontações, será utilizada pela Pre
feitura Municipal de João Pessoa para a 
construção da avenida Beira-Rio: 

a) 20 (vinte) metros de cada lado, 
c.onfrontando-se, do lado sul, com o pré
dio n.0 2. 736, de propriedade de José 
Baptista de Araújo, e, ao norte, com o 
prédio n.O 2. 698, de propriedade de Ju
venal Penha, e 

b) 20 (vinte) metros pela frente e pelos 
fundos, confrontand·o, ao oeste com o pé 
da barreira do Cabo Branco, e, a leste, 
com o remanescente da propriedade do 
DNER sita à Avenida Cabo Branco, n.0 

2. 710. 
§ z.o - A doação tornar-se-á nula, de 

pleno direito, independentemente de 
qualquer indenização, inclusive por ben
feitorias realizadas, se à área de terra 



- 117-

descrita, no todo ou em parte, vier a ser 
dada destinação diversa da prevista no 
parágrafo anterior. 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na da ta de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

MENSAGEM 
N.0 83, de 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 51 da Constitui
ção, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos 
do Senhor Ministro de Estado dos Trans
portes, o anexo projeto de lei que "auto
riza o Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem (DNER) a doar área de 
terra à Prefeitura Municipal de João 
Pessoa -Paraíba". 

Brasília, em 3 de abril de 1975. - Er
nesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.0 8/SG, DE 
28 DE FEVEREIRO DE 1975, DO SR. 
MINISTRO DE ESTADO DOS TRANS
PORTES. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República: 
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, 

no Estado da Paraíba, está construindo') 
uma avenida paralela à Avenida Cab·J 
Branco, naquela cidade, acompanhando a 
encosta do altiplano, ligando o centro dn. 
cidade à ponta Seixas, a fim de criar 
condições para o desafogo do tráfego da 
orla marítima. 

2 -Para a implantação da nova ave
nida, conta a administração municipal 
com a cessão de uma faixa dos quintais 
das residências que têm frente para a 
Avenida Ca·bo Branco, as quais se benefi
ciarão afinal com entrada e saída tam
bem pelos fundos. 

3 - Essa obra que a Prefeitura está 
atacando, sempre constituiu uma reivin
dicação de todos os habitantes da Ave
nida Cabo Branco, os quais concordaram 
em ceder ao Município uma faixa para 
abertura da nova avenida corresponden
te exatamente ao terminal dos quintais, 
no pé do monte, cabendo à Prefeitura 
construir o muro no recuo. 

4 - Dentre as propriedades atingidas 
com a aludida obra, encontra-se um ter
reno de propriedade do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem .... 
(DNERJ, sito à avenida Cabo Branco n.o 
2. 710, com área total de 3. 060 m2 (três 

mil e sessenta metros quadrados). Nos 
fundos deste terreno passará a nova ave
nida Beira-Rio, atingindo uma área com 
400 m2 (quatrocentos metros quadrados) 
de propriedade do DNER, avaliada em 
Cr$ 12.052,00 (doze mil e cinqüenta e 
dois cruzeiros). 

5 - A aludida área, consoante planta 
anexa, com 20 (vinte) metros de largura 
por 20 (vinte) metros de extensão, tem 
as seguintes C·onfrontações: ao norte, 
com Juvenal Penho, ao sul, com José 
Baptista de Araújo; a oeste, com o pé 
da barreira do cabo Branco, e, a leste, 
com o remanesceu te da propriedade. 

6 -Ouvidos os órgãos competentes do 
DNER e constatada, de um lado, a uti
lidade pública da obra, e, de outro a 
inexistência de inconvenientes e a lega
lidade da medida, o conselho administra
tivo daquele Departamento, em sessão do 
dia 17 de setembro próximo passado, 
através da Resolução n.0 1. 529/73, resol
veu concordar com a cessão por doação, 
da área acima descrita à Prefeitura Mu
nicipal de João Pessoa. 
7- No entanto, para a cessão defini

tiva na forma do Parecer n.0 525-H da 
consultaria Geral da República, aprova
do pelo então Presidente da República, 
configura-se indispensável obter autori
zação legislativa. 

8 - Nestas condições, tenho a honra 
de submeter o assunto à elevada consi
deração de Vossa Excelência, solicitando 
o encaminhamento da mensagem, com o 
an teproj e to de lei, em anexo, ao Poder 
Legislativo, a fim de permitir a conse
cução da aludida doação. 

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Excelência protestos de pr{l
fundo respeito e elevada consideração. 

Dyrceu de Araújo Nogueira, Ministro 
dos Transportes. 

(As Comissões de Transportes, Co
municações e Obras Públicas e de 
Finanças.) 

PROJETO OE LEI DA CAMARA 
N.o 48, de 1975 

(N.o 172-C/75, na Casa de origem) 
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Revigo~a a Lei n.0 4.331, de 1.0 de 
junho de 1964, que dispõe sobre a 
a.quisiçoo de imóv·eis por governos 
es~angeiros no Distrito Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Ficam revigoradas até 30 

de junho de 1977 as disposições da Lei 
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n.0 4. 331, de 1.0 de junho de 1964, que 
dispõe sobre a aquisição por governos es
trangeiros, no Distrito Federal, de imó
veis necessários à residência de membros 
das respectivas missões diplomáticas. 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

MENSAGEM 
N.o 96, de 1976 

Excelentíssimos Senh·ores Membros GO 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constitui
cão tenho a honra de submeter à ele-.. ' .... . 
vada deliberação de Vossas Excelene1as, 
acompanhado de exposição de motiv·os ~do 
Senhor Ministro de Estado das Relaçoes 
Exteriores, o anexo projeto de lei que 
"revigora a Lei n.o 4.331, de 1.0 de JU
nho de 1964, que dispõe sobre a aq~isi
ção de imóveis por governos estrange1ros 
no Distrito Federal". 

Brasília, em 11 de abril de 1975. - Er
nesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.° C/G/SG/ 
DGA/088/921.07(00) (B46), DE 4 DE 
ABRIL DE 1975, DO SR. MINISTRO 
DAS RELAOÇõES EXTERIORES: 

Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Ernesto Geisel, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Gomo é do conhecimento de Vossa Ex

celência, expirou, no dia 31 de dezembro 
último, o prazo estipulado pela Lei n.0 

5. 791, de 6 de julho de 1972, ue revigorou 
o prazo fixado pela Lei n.0 4.331, de 1.0 

de junho de 1964 - alterada pelo Decre
to-lei n.0 607, de 3 de junho de 1969 -, 
para a aquisição, por governos estrangei
ros no Distrito Federal, de imóveis ne
cessários à residência de membros d~'s 
respectivas missões diplomáticas. 

2 - As disposições da referida Lei n.0 

4. 331 têm contribuído de forma apreciá
vel para atenuar as dificuldades criadas 
pelo alto custo dos aluguéis de imóveis 
residenciais no Distrito Federal, sobretu
do em relação aos agentes diplomáticos 
de menor categoria hierárquica e ao pes
soal administrativo das missões, cuja ca
pacidade económica é modesta. 
3- As missões diplomáticas, mormen

te aquelas cuja pessoal é numer·oso, têm
se valido dessa prerrogativa com o pro-

pósito de facilitar a remoção para Brasí
lia e a permanência prolongada na capi
tal de funcionários de melhor capacida
de profissional. 

4 - Finalmente, vale ressaltar a ne
cessidade atual de que a norma em apre
ço continue em vigor tendo em vista 
principalmente o crescente número de 
embaixadas que se estão instalando em 
Brasília, conseqüência natural do estabe
lecimento de relações diplomáticas com 
novos países, em parte devido ao surgi
mento de novos estados no cenário po
lític-o internacional. 

5 - Considerando que a medida em 
apreço, tão· oportunamente adotad a, con
tinua a se fazer necessária, tenho a hon
ra de submeter à alta apreciação de Vos
sa Excelência o anexo projeto de lei que 
revig-ora o referido prazo até 30 de junho 
de 1977. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência, Senhor Presidente, 
os protestos do meu mais profundo res
peito. - Azeredo da Silveira. 

(As Comissões de Relações Exteriores, 
do Distrito Federal e ele Segurança Na
cional.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 49, de 1975 

(N.o 272-B/75, na origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA~ 

Autoriza o Poder Executivo a cons
tituir uma empresa pública denomi
·nada "Indústria de Material Bélico 
do Brasil" - IMBEL - e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0
- Fica o Poder Executivo auto

rizado a constituir uma Empresa Públi
ca, na conformidad·e do inciso II do art. 
5.0 do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de feve
reiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei 
n.0 900, de 29 de setembro de 1969, deno
minada "Indústria de Material Bélico do 
Brasil" - IMBEL -, vinculada ao Mi
nistério do Exército. 

Parágrafo único - A IMBEL terá sede 
na capital federal. 

Art. 2.0 -A IMBEL, que desenvolverá 
suas atividades no setor de material bé
lico, com estrita observância das politi
cas, planos e programas do Governo Fe-
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deral e das diretrizes fixadas pelo Minis
tro do Exército, tem por objetivo: 

I -- colaborar no planejamento e fa
bricação de material bélico pela trans
ferência de tecnologia, incentivo à im
plantação de novas indústrias e presta
ção de assistência técnica e financeira; 

II -- promover, com base na iniciativa 
privada, a implantação e desenvolvi
mento da indústria de material bélico de 
interesse do Exército; 

III -- administrar industrial e co
mercialmente seu próprio parque de ma
terial bélico por força de contingência 
de pioneiriSiillo, converuência adminis
trativa ou no interesse da segurança na
cional; 

IV-- promover o desenvolvimento e a 
execução de outras atividades relacio
nadas com a sua finalidade. 

Parágra.fo único - A IMBEL potder:á 
criar subsidiárias e participar do capl
tal de outras empresas que exerçam ati
vidades relacionadas com a indústria de 
material bélico. 

Art. 3.0 - o capital inicial da IMBEL 
será representado pelo valor da incorpo
ração dos bens móveis e imóvei:s dos. ~s
tabelecimentos fabris de matenal belico 
do Exército e direitos a eles relativos, 
transferidos por ato do Poder _Executi
vo ou em decorrência da absorçao a que 
se refere a alinea II do art. 4.0 , cujo pla
no, para efeito de novas absorções, po
derá ser alterado, a qualquer tempo, por 
ato do Ministro do Exército. 

§ 1.0 -- O capital da IMBEL será au
mentado: 

I -- pela incorporação dos seguintes 
recursos da União: 

a) dotações orçamentárias e créditos 
adicionais; 

b) valores representados por obriga
ções reajustáveis do Tesouro Nacional 
ou por outros títulos da dívida pública 
interna; 

II -- pela incorporação de bens i?óye~s 
e imóveis originários de pessoas JU!ldl
cas de direito público interno e direitos 
a eles relativos bem como de entidades 
da administração indireta da União, Dis
trito Federal, Estados e Municípios e de 
fundos especiais que estas entidades 
administrem; 

III -- pela incorporação de reservas 
ou fundos disponíveis da empresa; 

IV -- pela reavaliação do ativo móvel 
ou imóvel; 

V - pelas desapropriações de bens. 
§ 2.0 

- Os recursos 'e bens da União 
ou do Distrito Federal de que tratam as 
alíneas I e II do parágrafo anterior se
rão transferidos à IMBEL: 

I -- os imóveis, por ato autorizativo 
do competente Poder Executivo; 

II- os móveis, por contrato; 

III -- os títulos a que se refere a letra 
b da alínea I do § 1.0 , em obediência à 
legislação que lhes é aplicável e, quando 
for o caso, por contrato assinado com os 
órgãos ou entidades competentes; 

IV - os bens e recursos das entidades 
da administração indireta da União e do 
Distrito Federal e os de suas fundações 
por lei serão transferidos à IMBEL, me
diante assinatura de contrato, e os dos 
Estados e municípios em obediência à 
legislação própria. 

Art. 4.0 -- O Presidente da República 
designará, por indicação do Ministro do 
Exército, o representante da União nos 
atos constitutivos da IMBEL, que com
preendem: 

I -- aprovação pelo Presidente da Re
pública dos estatutos da IMBEL, encami
nhados no prazo de 90 (noventa) dias 
após a vigência desta Lei, pelo Ministro 
do Exército. 

" II - arrolamento e avaliação dos bens 
e direitos dos estabelecimentos fabris de 
material bélico do Exército, pertencentes 
à União, e elaboração do plano· de absor
ção gradativa desses estabelecimentos, 
executados por comissões especialmente 
designadas pelo Ministro do Exército, e 
por ele aprovados. 

Art. 5.0 -- Os estatutos da IMBEL, que 
poderão ser alterados por decreto do Pre
sidente da República, ouvido o Ministro 
do Exército ou por proposta deste, admi
tirão como participantes do seu capi
tal: 

I -- pessoas jurídicas de direito públi
co interno; 
II- entidades da administração indi

reta da União, Distrito Federal, Estados 
E Municípios. 

Art. 6.0 - O presidente e diretores da 
IMBEL serão nomeados pelo Presidente 
da República. 
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Art. 7.0 - Constituem recursos da 
IM:BEL: 
I- a venda de produtos; 
n -as rendimentos decorrentes de sua 

participação em outras empresas; 
III - o produto de operações de cré

dito, juros e venda de bens patrimoniais 
inservíveis; 

IV - os recursos recebidos como retri
buição pela prestação de assistência téc
nica especializada ou administrativa; 

V - as dotações orçamentárias e cré
ditos adicionais da União, Distrito Fe
deral, Estados e MU:Illcípios; 

VI - os recursos provenientes de ou
tras fontes. 

Art. 8.0 - As atividades executivas da 
IMBEL, bem como de suas subsidiárias, 
serão objero, sempre que possível de 
realização indireta, desde que ·existá na 
área de atividade iniciativa privada ca
pacitada a desenvolver os encargos de 
execução. 

Art. 9.0 - O Ministério do Exército e 
quaisquer órgãos e entidades da admi
nistração direta ou indireta federal, es
tadual, municipal e do DiStrito Federal 
darão prioridade à utilização dos produ
tores e serviços da IMBEL. 

Art/ 10 - O pessoal da IMBEL reger
se-á pela legislação trabalhista. 

Art. 11 - Os oficiais dos quadros de 
engenheiros das Forças Armadas em 
exercício na IMBEL são considerados co
mo em serviço de natureza militar. 

Art. 12 - O pessoal da IMBEL ou a 
seu serviço é obrigado a manter absolu
to sigilo quanto aos trabalhos, tarefas e 
assuntos que cheguem ao seu conheci
mento, em razão de sua atividade na 
empresa. 

Art. 13 - A representação da IMBEL 
em juízo e fora dele, incumbe ao presi~ 
dente, que poderá constituir mandatá
rios. 

Art. 14 - A IMBEL fica autorizada a 
promover desapropriações, nos termos da 
legislação em vigor. 

Art. 15 - As transferências do domí
nio dos bens imóveis, a que se referem 
a alínea II do § 1.0 do art. 3.0 e a alínea 
II do art. 4.0 , ocorrerão mediante sim
ples mensão na nova transcrição nos li
vros de registro dos ofícios privativos 
(SPU) ou nos cartórios de registro de 

imóveis, de que os dados, características 
e confrontações são os mesmos constan
tes da transcrição anterior, devendo o 
funcionário, ou o oficial do cartório, fa
zer o competente registro em nome da 
Indústria de Material Bélico do Brasil
I:MBEL. 

Parágrafo único- Constituem instru
mentos competentes para operar as 
transferências de que trata este artigo 
os aros a que se refere a alínea II do art. 
4.o ou, no caso dos imóveis de que trata 
a alínea II do § 1.0 do art. 3.0 , as respec
tivas relações indicativas, organizadas 
pela IMBEL e aprovadas pelo Ministro 
do Exército. 

Art. 16 - Fica o Poder Executivo au
torizado a, quando julgar oportuno, 
transformar a empresa pública IMBEL 
em sociedade de economia mista, assim 
definida pela legislação pertinente, não 
se lhe aplicando os requisitos do art. 38 e 
do parágrafo único do art. 81, do Decre
to-Lei n.0 2. 627, de 27 de setembro de 
1940, assim como as exigências do § 5.o, 
do art. 45, da Lei n.0 4. 728, de 14 de ju
lho de 1965. Para esse fim a sociedade: 

I- manterá a mesma denominação da 
empresa pública criada por esta lei, da 
qual será a sucessora para todos os fins 
de direito; 

II - terá por fim e obj e to o de
sempenho das atividades exercidas pela 
empresa pública à qual sucederá; 

III - estabelecerá que a participação 
inicial da União no capital da sociedade 
de economia mista a que se refere este 
artigo será representada pelo ativo liqui
do da empresa pública criada por esta 
Lei. 

§ 1.o - os estatutos da sociedade de 
eccnomia mista cuja criação é autoriza
da por esta Lei serão aprovados por de
creto do Presidente da República. 

§ z.o - Os estatutos da sociedade de 
economia mista serão arquivados no 
competente registro do comércio e ativi
dades afins e as alterações subseqüentes 
necessários serão decididas e processa
das de acordo com o que dispõe a lei 
das sociedades anônimas. 

Art. 17 - Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir um crédito especial até 
o valor de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cin
co milhões de cruzeiros), destinado ao 
atendimento das despesas com implan
tação e início de operações da IMBEL. 
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Parágrafo único - Os recursos ne
cessários para ocorrer à despesa autori
zada neste artigo serão resultantes da 
anulação de dotações orçamentárias, na 
forma do item III do § 1.0 do art. 43 da 
Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

MENSAGEM 
N.o 116, de 1975 

Excelentíssimos Senhoves Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constitui
ção, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos 
do Senhor Ministro de Estado do Exér
cito, o ane~o projeto de lei que "autoriza 
o Poder Executivo a constituir uma em
presa pública denominada "Indústria de 
Material Bélico do Brasil" - "IMBEL" 
- e dá outras providências". 

Brasília, em 24 de abril de 1975 -
Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.0 200, DE 
20 DE NOVEMBRO DE 1974, DO MI
NISTÉRIO DO EXÉRCITO: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República: 

A busca do aumento das taxas de cres
cimento industrial, pela adoção de uma 
politica voltada para a C{)nfiguração de
finitiva do perfil industrial brasileiro pa
rece recomendar a articulação de cam
pos pioneiros existentes no País para en
contrar soluções e caminhos para in
vestimentos, diversificação da pauta de 
exportação e facilidades para a impor
tação de bens de capital. 

A forma de administração direta na 
qual foi criada e até hoje mantida a in
dústria pioneira de material bélico no 
País, propiciou, em função da rigidez de 
procedimentos, o surgimento de um com
plexo de problemas em que avulta a de
sarticulação do parque fabril militar e 
do seu dimensicnamento. 

Por outro lado, a iniciativa privada, 
neste setor, desenvolvendo-se sem orien
tação clara e definida, não chegou a es
tabelecer uma infra-estrutura capaz de 
atender as necessidades de material bé
lico, não só em quantidade, como, prin
cipalmente, em qualidade. 

Verifica-se desta forma que, para mo
dernizar o Exército brasileiro e equipá-lo 
com material de tecnologia avançada, 
temos sido levados a impo•rtar, procedi
mento este oneroso e de pequena signi
ficação para o desenvolvimento do País. 

Parece-nos, pois, oportuna a opção do 
fortalecimento da iniciativa privada, 
orientada no sentido de harmonizar e 
equilibrar seus esforços com a fabrica
ção militar e, a curto prazo, estabelecer 
uma infra-estrutura industrial capaz de 
atender as necessidades de segurança, 
gerada pelo crescente desenvolvimento 
do País. 

A indústria de material bélico, no en
tanto, por suas características inerentes, 
exige, além dos mecanismos normais de 
incentive, uma orientação especial do 
Governo, que poderia ser dada através de 
uma empresa, capaz de instalar, impul
sionar e racionalizar um moderno parque 
fabril. conduzindo-o harmonizando-o 
fortalecendo-o e articulando-o com o jâ 
existente no País. E, em condições de su
perar restrições tecnológicas, pressões in
ternas e externas e cooperar em outros 
campos técnicos de pesquisa. 

Dentro do quadro institucional brasi
leiro, a realização deste objetivo poder
-se-ia fazer pela criação de uma ·empre
sa pública, nos moldes previstos no De
creto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 
1967, valendo-se o Governo da sua lar
ga experiência neste tipo de empresa. 

Nestas condições, tenho a honra de 
submeter à elevada consideração de Vos
sa Excelência o incluso projeto de lei que 
consubstancia a providência justificada 
nesta exposição de motivos. 

Com profundo respeito, 
Gen. Sylvio Frota. 

(As Comissões de Segurança Na
cional e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 50, de 1975 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Altera a denominação e a compe
tência do DASP, cria cargos em co
missão e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O Departamento Adminis
trativo do Pessoal Civil, com a estrutu
ração e .atribuições definidas por ato do 
Poder Executivo, passa a denominar-se 



- 122 -

Departamento Administrativo do Serviço 
Público (DASP) . 

Art. 2.0 - O item VI dos assuntos que 
constituem a área de competência do 
Ministério da Fazenda, na especificação 
constante do art. 39 do Decreto-Lei n.0 

200, de 25 de fevereiro de 1967, :passa a 
ser: 

''Art. 39 - ........................ . 
" " " e " o " " " " e e e " " I • " " e " O " e " I " e • " I e " e t t 

VI - Administração Patrimonial." 
Art. 3.0 - Estende-se à estrutura do 

Depart~mento Administrativo do Serviço 
Público (DASP) o disposto nos arts. 22 
a 24 do Decreto-Lei n.O 200, de 25 de 
fevereiro de 1967. 

Art. 4.0 - São criados no DASP os se
guintes cargos de provimento em comis
são: 1 (um) Secretário-Geral; 1 (um) 
Inspetor-Geral de Finanças e 4 (quatro) 
Secretários. 

Parágrafo único - Os cargos .a que se 
refere este artigo serão classificados, por 
ato do Poder Executivo, no sistema ins
tituído pela Lei n.0 5. 645, de 10 de de
zembro de 1970. 

Art. 5.0 - O vencimento mensal do 
cargo de Diretor-Geral do DASP é fi
xado em Cr$ 16.000,00 (dezesseis mil cru
zeiros), fazendo jus o respectivo titular a 
uma representação mensal correspon
dente ,a 20% (vinte por cento) do ven
cimento estabelecido para o mesmo car
go. 

Art. 6.0 - São transferidos ao DASP a 
competência, as atribuições legais, os re
cursos orçamentários e extraorçamentá
rios da Coordenação do Desenvolvtmento 
de Brasília (CODEBRAS) e do Grupo 
Executivo da Complementação da Mu
dança dos órgãos da Administração Fe
deral para Brasília (GEMUD), cuja ex
tinção se efetivará por ato do Poder 
Executivo, quando se implantar a nova 
estruturação daquele departamento. 

§ 1. 0 - Os encargos previstos no art. 
74 e seu& parágrafos do Dec·veto-Lei n.0 

9. 760, de 5 de setembro de 1945, e no 
item VI do art. 13 do Decreto-Lei n.0 147, 
de 3 de fevereiro de 1967, com a redação 
que lhe foi dada pelo art. 10, da Lei n.O 
5.421, de 25 de abril de 1968; bem como 
no item V do art. 14 do Decreto-Lei n.0 

147, de 3 de fevereiro de 1967, em rela
ção a imóveis residenciais da União, si
tuados no Distrito Federal, ficam come
tidos ao DASP. 

§ 2. 0 - Os a tos praticados na forma 
do parágrafo anterior serão comunicados 

ao Serviço do Patrilnônio da União, para 
os competentes registras. 

Art. 7.0 - Fica extinto o Centro de 
Aperfeiço~mento do DASP, órgão autô
nomo previsto no art. 121 do Decreto-Lei 
n.0 200, de 1967, sendo transferidas ao 
DASP as respectivas atribuições. 

Art. 8.0 - Para atender às despesas 
decorrentes da aplicação desta Lei no 
corrente exercício, o Poder Executivo fica 
autorizado a abrir crédito especial de 
até Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros). 

Art. 9.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

MENSAGEM 
N.0 117, de 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, 
tenho ,a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposição de motivos do Se
nhor Ministro de Estado Chefe do Gabi
nete Civil da Presidência da República, 
o anexo projeto de lei que "altera a de
nominação e a competência do DASP, 
cria cargos em comissão e dá outras pro
vidências". 

Brasília, em 24 de abril de 1975. -
Ernesto Geisel. 

EXPOS~ÇÃO DE 'MOTIVOS N.o 14, DE 
23 DE ABRIL DE 1975, DO SR. MI
NISTRO DE ESTADO CHEFE DO 
GABINETE CIVIL DA PRESID:G:NCIA 
DA REPúBLICA: 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República 
o Decreto-Lei n.0 200, de 25 de feve

reiro de 1967, dispondo sobre a organiza
ção da administração federal, especifi
cou, em seu art. 39, os assuntos que de
veriam constituir a área de competência 
de cada Ministério e, no elenco relativo 
ao Ministério da Fazenda (setor econô
mico), incluiu os "Serviços Gerais". 

2. Consoante o que preceituaram, 
ademais, os arts. 30, 31 parágrafo úni
co, e 192 do mesmo Decreto-Lei, os "Ser
viços Gerais", abrangendo "a adminis
tracão patrimonial, a de edificios e insta
lações e a de material", constituiriam 
um sistema em que a Secretaria-Geral 
do Ministério da Fazenda funcionaria 
como órgão central normativo. 
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3 - antes, porém, que s:e de.SJse cum
primento às .aludidas preceituações, o 
Decret·o-Lei n.0 900, editado em 29 de 
setembro de 1969, alterou a substância 
da Lei de Reforma Administrativa, dan
do nova redação ao seu art. 31 e revo
gando o parágrafo único do mesmo ar
tigo, bem assim o art. 192 daquele di
ploma. 

4 -Em conseqüência, tornou-se insub
sistente a vinculação legal do sistema de 
serviços gerais à Secretaria-Geral do Mi
nistério da Fazenda, ficando estabele
cido, do mesmo passo, que ao Poder Exe
cutivo caberia dispor, em decreto s·obre a 
estruturação d·os sistemas previstos na 
lei - inclusive o de "Serviç-os Gerais" -
e a subordinação dos respectivos órgãos 
centrais. 

5 - Conquanto ficasse ainda a figurar 
a expressão "Serviços Gerais" no rol dos 
assuntos especificados pelo art. 39 do 
Decreto-Lei n.0 200. de 1967 C·omn área 
de competência do Ministério da Fazen
da, e de fato que, certamente sob o pre-. 
suposto de que a lei se modificou taci-

. tamente também no particular atas sub
seqüentes do Poder Executivo' cuidaram 
da organização do Ministério da Fazen
da sem conferir-lhe os encargos .amplos 
correspondentes à supervisão das múl
tiplas atividades de serviços gerais na 
administração federal. 
6- Assim é que o Decreto n.o 70.086, 

de 1.0 de fevereiro de 1972, ao criar o De
partamento de Administração do Minis
tério da Fazenda, deu-lhe estrita com
petência de direção das atividades-meios 
daquela secretaria de estado. 

7 - Outro ato - o Decreto n.O 71.421, 
de 22 de novembro de 1972 -, ao ensejo 
de reorganizar o Serviço do Patrimônio 
da União, destacou ,a administração pa
trimonial do conjunto de atividades que 
originariamente se englobara na ex ex
pressão "Serviços Gerais';. 

8 -Persiste, assim, disso se ressentin
do a administração federal, a omissão de 
medidas sistematizadoras daquelas ati
vidades de administração de edifícios e 
instalações e de administração de mate
rial, às quais devem somar-se as de ad
ministração do transporte, disciplina
menta do uso dos meios de comunicações, 
.arquivo e outras, em melhor conceitua
ção dos serviços gerais. 

9 - Da consideração do problema re
sulta o convencimento de que, devendo 
evitar-se a multiplicidade de órgãos com 

ação normativa e coordenadora em se 
tratando de atividades-meio da adminis
tr.ação, é recomendável a adaptação das 
finalidades e redimensionamento de um 
órgão de cúpula do Governo com ampla 
experiência já adquirida em muitos anos 
de .orientação e supervisão de atividades 
daquela natureza - o DASP, ora dedi
cado exclusivamente à administração de 
pessoal. 

10 - Tendo em vista o caráter de 
emergência da solução reclamada pe!o 
problema, parece conveniente tratar-se 
desde logo, da implantação do sistema 
de serviços gerais, atribuindo-se .ao DASP 
o papel de órgão central do sistema e 
incumbindo-o de promover as providên
cias legislativas ou regulamentares ne
cessárias que demandem prazo mais lou
go. 

11 -Nessas condições, tenho a honra 
de submeter à elevada consideração de 
Vossa Excelência as seguintes proposi
ções: 

a) projeto de decreto, referente à im
plantação do sistema de serviços gerais; 

b) projeto de lei que, ajustando dis
positivos do Decreto-Lei n.0 2t·O. de 1967, 
confere ao DASP - cuja denominação 
reassume a forma primitiva de Depar
tamento Administrativo do Serviço Pú
blico, mantida a sigla - adequada com
petência para desincumbir-se das novas 
atribuições como órgão central do sis
tema de serviços gerais. 

o projeto dispõe ainda quanto à cria
ção de novos cargos, de provimento em 
comissão, consoante a sistemática do art. 
22 da Lei da Reforma Administrativa; 
prevê a extinção da Coordenação do De
senvolvimento de Brasília (CODEBRAS) 
e do Grupo Executivo de Complementa
ção da Mudança · dos órgãos da Admi-
nistração Federal para Brasilia ...... . 
(GEMUD), cujas atribuições passam à 
competência do órgão central do sistema 
de serviços gerais; fixa para o cargo de 
Diretor-Geral do D.ASP noV·D padrã,o de 
vencimento, condizente com as respon
sabilidades acrescidas em razão do que 
estabele·ce o Projeto de Lei, e dá outras 
providências. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a V. Ex.8 protestos do mais alto apreço 
c consideração . 

Golbery do Couto e Silva, Ministro 
Chefe do Gabinete Civil. 

(As Comissões de Serviço Público 
Civil e de Finanças.) 
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PARECER 
PARECER 

N.0 169, de 1975 
da Comissão de Redação, apresen

tando a redação final do Projet(} ·de 
Decr1eto Legislativo n,.0 2, de 1975 
(n.0 2-B/75, na Câmara dos Depu
tados). 

Relator: Sr. Orestes Quércia 
A Gomissão apresenta a redação final 

do Projet-o de Decreto Legislativo n.0 2, 
de 1975 (n.0 2-B/75 na Câmara doos Depu
tad.os), que aprova o texto. da Conven
ção s-obre o Gomércio Internacional das 
Espécies da Flora e Fauna Selvagens em 
Perigo de Extinçáoo, concluída em Wa;s
hington, a 3 de março de 1973, e assinada 
pelo Brasil na mesma d::t,ta. 

Sala das Comissões, em 18 de junho 
de 1975.- Renato Franco, Presidente
Orestes Quércia Relator - Mendes Ca
nale- José Li:O:doso. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 169, de 1975 

Redação final do Projeto de De
creto Legislativo n.O 2, de 1975 (n.o 
2-B/75 na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 44, inciso I 
da Constituição, e eu, ; 
Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.0 , de 1975 

Aprova o texto da Convenção sobre 
o Comércio Internacional das Espé
cies da Flora e Fauna Selvagens em 
Perigo de Extinção, firmado em Was-

. hington, a 3 de março de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - É aprovado o texto da Con
venção sobre o Comércio Internacional 
das Espécies da Flora e Fauna Selvagens 
em Perigo de Extinção, firmado em 
Washington, a 3 de março de 1973. 

Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo en
trará em vigor na da ta de sua publica
ção, revogadas as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

Os Proj e tos de Lei da Câma;ra n.Os 49 e 
50, de 1975, constantes do expediente lido, 
nos termos da alínea b do inciso II do art. 
141 do Regimento Interno, receberão 
emendas, perante à primeira comissão a 
que foram distribuídos, pelo prazo de cin
eo Sessões Ordinárias. 

Sobre a mesa, projetas de lei que se
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 101, de 1975 

Altera a redação do art. 144 da Lei 
n. 0 3 . 807, de 26 de agosto de 1960 
(Lei Orgânica da Previdência Social.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. 144 da Lei n. 0 3.807, 

de 26 de ag.osto de 1960, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 144 - O direito de receber ou 
cobrar as importâncias que lhe sejam 
devidas prescreverá, para a previ
dência social, em cinco anos." 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando re
vogadas as disposições em contrário. 

Justificação 
O presente projeto de lei consubstancia 

uma oportuna e amplamente justificada 
sugestão da Associação Industrial e Co
mercial de São Bento do Sul, bem como 
de outras entidades de classe da mesma 
cidade catarinense, cujos argumentos, 
por assaz substanciosos e jurídicos, aqui 
reproduzo quase integralmente. 

Com efeito, o Agravo de Petição n.0 

34.406, decidido pelo egrégio Tribunal 
Federal de Recursos, através de sua ca
lenda 3.a Câmara, resolveu, provendo re
curso ex-officio interposto de sentença 
proferida em ação executiva movida pelo 
INPS, que: 

"As firmas seguradas estão sujeitas à 
comprovação, mediante documenta
ção própria, dos recolhimentos efe
tuados, durante 30 anos em que po
dem ser acionadas." 

Essa decisão, conquanto desmerecedo
ra de qualquer reparo, põe novamente 
em evidência o problema resultante do 
conflito existente entre a disposição do 
art. 144 da Lei n.0 3.807/60 e o preceito 
consignado no parágrafo único do art. 80 
da mesma lei, com a redação que lhe fci 
dada - ao mencionado parágrafo - pelo 
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Decreto-Lei n.0 66, de 21 de novembro de 
1966. 

De fato, estabelece o art. 144 da Lei n.0 

3. 807/60 (no que é repetido pela norma 
regulamentadora - pertinente ao art. 
420 do Decreto n.0 72771/73) que: 

"O direito de receber ou cobrar as 
importâncias que lhe sejam devidas 
prescreverá, para as instituições de 
previdência social, em 30 (trinta) 
anos." 

Já o parágrafo único do art. 80 da mes
ma Lei n.0 3. 807/60 (reiterada a dispo
sição na alínea d do art. 242 do Decreto 
n.0 72. 771/73) estabelece que: 

"Os comprovantes discriminativos 
desses lançamentos (aqueles a que 
estão obrigadas as empresas ao re
gime da lei) deverão ser arquivados 
na empresa durante 5 (cinco) anos 
para efeitos do art. 81." 

que é, precisamente, aquele que atribui 
ao INPS o direito de fiscalizar a arreca
dação das importâncias a ele devidas. 

Ora, é flagrante o choque entre dois 
dispositivos da mesma lei, com um a au
torizar que as empresas desarquivem e, 
pois, destruam os documentos comproba
tórios de lançamentos e o outro a per
mitir que o INPS inscreva ex-officio 
abrangendo tempo superior a, digamos, 
dez anos. Como comprovará a empresa 
os recolhimentos se já não possui os do
cumentos correspondentes e se já não os 
possui porque a própria lei a autoriza a 
destruí-los? 

Além disso, uma coisa é a empresa re
cusar-se a exibir os elementos comproba
tórios necessários (caso que justifica le
galmente o lançamento ex-officio), e ou
tra, muito diferente, é estar impossibili
tada de exibi-los. Máxime se essa impos
sibilidade tem a cobertura da lei, que só 
obriga a guarda respectiva durante cin
co anos. 

Tudo porque não está prescrito o direi
to do INPS no mesmo prazo de guarda 
dos documentos, podendo este, então, 
inscrever as importâncias de que se 
reputa credor, sendo liquido o seu direi
to de cobrar executivamente, uma vez 
que a prescrição só ocorre após trinta 
anos. 

Observa-se, pois, que se trata de ques
tão rela ti v a à prescrição. 

E, segundo os maiores tratadistas na
cionais e estrangeiros (Savigny, Spen-

ger, Carvalho Santos), entre as vanta
gens decorrentes da prescrição, três são 
postas em evidência por Câmara Leal, a 
saber: 

a) evitar demandas de difícil solução, 
pela antiguidade dós fatos, cujas provas 
se tornaram embaraçosas e, por vezes, 
impossíveis pela dispersão ou perecimen
to; 

b) impedir que o autor retarde a de
manda, dificultando a defesa do réu, pe
lo desbaratamento das provas; 

c) proteger o devedor contra o credor 
que, prevalecendo-se do desaparecimen
to das provas do pagamento, poderia no
vamente exigi-lo. 

Este elenco de vantagens e benefícios 
da prescrição, segundo o mesmo Câmara 
Leal, "afasta as críticas tendenciosas dos 
que a repelem por imoral, na hipótese, 
mercê ênfase especial, uma vez que t 
embaraço em provar alegações, o desba
ratamento das provas ou o desapareci
mento delas, decorre de ato expressamen
te autorizado na lei, que garante o cre
dor do direito de cobrar o que julga lhe 
ser devido". 

O instituto da prescrição tem por fun
damento prover a um interesse privado, 
porém, age precipuamente no interesse 
público, 

"visto como essa é a sua função, pela 
influência que o equilíbrio das relações 
privadas exerce sobre a ordem pública." 

No caso das ações movidas pelo INPS, 
depois de decorrido o prazo de cinco anos, 
estabelecido para a gu·arda dos do
cumentos que as pessoas sujeitas ao re
gime da LOPS são obrigadas a possuir, 
o interesse social e a ordem pública exi
gem o estabelecimento de um prazo 
prescricional inferior a trinta anos, vis
to como cumpre fazer cessar o estado 
antijurídico do desequilíbrio provocado 
pela permanente ameaça de ação de co
brança, daquilo que a autarquia julgue 
lhe ser devido, quando já não têm as em
presas mencionadas obrigação de man
ter, ·em seus arquivos, toda a enorme do
cumentação indispensável à comprovação 
de seus direitos. 

Ainda há pouco tempo, o Ex.mo Sr. 
Presidente da República apr.ovou parece1 
da Consultaria-Geral da República, pro
ferido no PR 6. 794 (D.O. de 21 de agos
to de 1974, S€ção I, Parte I, pág. 9.464/5), 
em que ficou destacado que: 
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"A inobservância de princípi·os de 
interesse público, como acontece 
com relação à prescrição, acarreta·· 
ria verdadeiro cáos para a adminis
tração, com a conseqüente insegu
rança nas relações entre o Estado e 
os seus servidores". 

É esse caos que reina, atualmente, na 
esfera da previdência social, em conse
qüência da insegurança das relações en
tre os órgã·os previdenciários e os seus se
gurados. 

Tais são os motivos da presente propo
sição, que espero ver acolhida pela Casa 
e afinal transformada em lei. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 
1975. - Otair Becker. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 3.807 
DE 2.6 DE AGOSTO DE 1960 

(Lei Orgânica da Previdência Social) 

o •••••••••••• o ••••••••••• o ••••• o • o o ••••• 

Art. 144 - O direito de receber ou co
brar as importâncias que lhes sejam de
vidas prescreverá, para as instituições 
de previdência social, em trinta anos. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 102, de 1975 

(Complementar) 

Dispõe sobre a obtenção de em
préstimos simples pelos servidores 
públicos ao Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o - Os recursos gerados pelo 
Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PASEP), de que 
trata a Lei Complementar n.0 8, de 3 de 
dezembro de 1970, poderão ser aplicados 
em operações de empréstimos simples 
ao.s servidores públicos, em montante 
não superior à soma de 3 (três) venci
mentos percebidos, observados os crité
rios de segurança, rentabilidade, liquidez 
e as normas aprovadas pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

Art. 2.0 - Esta Lei Complementar 
entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

J' ustificação 

o Programa de Formação do Patrimô
nio do Servidor Público (PASEP), ao 
lado de outros importantes passos, re
presenta um extraordinário avanço na 
caminhada que se faz no sentido da 
elevação do status e da estabilidade so
cial do servidor público. 

É parte da resolução do Governo, que 
ficou expressa na iniciativa presidencial, 
e, ainda hoje, inserida no Plano Nacio
nal de Desenvolvimento, de fazer uma 
distribuição equânime, que atinja ao 
maior objetivo de um governo, que 
é o da justa distribuição do Produto Na
cional. 

Em decorrência da Lei Complementar 
n.o 19, de 25 de junho de 1974, os re
cursos gerados pelo Programa de Inte
gração Social (PIS) e pelo Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (PASEP) são aplicados de for
ma unificada em programas especiais de 
investimentos, segundo as dir.etrizes do 
Plano Nacional de Desenvolvimento. 

A lei tem o louvável propósito de asse
gurar, também, ao servidor público que 
seu patrimônio individual em formação 
tenha um progresso maior em virtude 
do.s lucros auferidos com esses investi
mentos, que são feitos, entre outros se
tores, na empresa privada. 

Nada mais justo do que canalizar os 
juros e outras despesas pagas pelos ser
vidores às instituições financeiras para 
obtenção de empréstimos ao próprio 
banco, que tanto interesse o Governo 
tem em fortalecer, e, que, por certo, dará 
maior estímulo à poupança e possibili
tará aos servidores a obtenção de em
préstimo imediato, sem que, para isso, 
necessite recorrer à rede bancária parti
cular. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 
1975. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇJI.O CITADA 

LEI COMPLE:MENTAR N.0 8 
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970 

Institui o Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público, 
e dá outras providências, 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça, de Serviço Público Civil e 
de Finanças.) 
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O SR. PRESIDENTE (Ma:galhães Pinto) 
- Os proj etos lidos serão publicados a 
remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. !.O-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 239, de 19'75 

Nos termos do art. 233 do Regimento 
Interno, requeiro transcrição nos Anais 
do Senado do discurso proferido pelo Sr. 
Ministro Arnaldo Prieto durante a reali
zação da 60.a Conferência da Organização 
Internacional do Trabalho (dia 13-6-75). 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 
1975. - José Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 233, § 1.o, do 
Regimento Interno, o requerimento lido 
será submetido a exame da Comissão 

,Diretora. 
Sobre a mesa, requerimento que será 

lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 240, de 19'75 

Nos termos do art. 282 do Regimento 
Interno, requeiro tenham tramitação em 
conjunto os seguintes pr.ajetos: PLS n.0 

47/74 e PLS n.0 36/71. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 
1975. - Accioly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (·Magalhães Pinto) 
- o requerimento lido será publicado e 
incluído em ordem do dia, nos termos 
do disposto no art. 279, II, alínea c do 
Regimento Interno. 

Há oradores inscritos. 
concedo a palavra, por delegação da 

Liderança, ao nobre Senador José Es
teves. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Sr. Presiden
te Srs. Senadores, desejo, inicialmente, 
m~nifestar meus agradecimentos ao 
eminente Lider, Senador Petrônio Por
tella, por ter-me concedido a honra de 
falar ne.s.ta oportunidade. 

Sr. Presidente, a 21 de julho próximo 
transcorrerá a data nacional da Bélgica, 
dia em que o Senado estará de recesso. 
Assim, apressei-me em aqui estar em 
virtude também de obrigações que te-

mos junto à Comissão de Assuntos Re
gionais em vários setores do Brasil. 

Com passado histórico cheio de glo
rias, a Bélgica se impôs ao respeito de 
todos os países do mundo, pela cultura 
do seu povo, pelo seu dinamismo, re
presentando, nos dias de hoje, pais in
dustrializado especialmente, possuindo o 
terceiro porto marítimo do mundo, An
tuérpia, sendo Bruxelas o centro do Mer
cado Comum Europeu e a sede de grande 
número de organizações internacionais. 

A Bélgica, tradicionalmente, é país 
amigo do Brasil, como o Brasil é amigo 
da Bélgica. Não podíamos, portanto, Sr. 
Presidente, deixar passs.r em branco a 
data de 21 de julho. 

Desejo, a propósito, focalizar alguns 
aspectos. No plano político, as excelen
tes relações entre as duas cortes, Bélgica 
e Brasil, já no século XIX. Nenhuma· di
ficuldade durante essa época, mas sim o 
estabelecimento de um comércio muito 
rendoso; assistência belga, no reconheci
mento dos direitos do Brasil na Antárti
da; participação colnum na defesa da li
berdade, por ocasião da II Guerra Mun
dial; o Rei Alberto, em 1920, foi o pri
meiro soberano belga que visitou o Brasil, 
depois da Proclamação da República; o 
interesse do Rei Leopoldo II pela nossa 
querida Amazônia, pela etnografia, pela 
fauna e flora brasileiras; o Rei Balduí
no foi o primeiro soberano belga a visi
tar o Brasil depois da Revolução de 1964. 

No plano económico, a Bélgica foi um 
dos primeiro estados europeus a reco
nhecer as possibilidades do desenvolvi
mento brasileiro, com a presença da Sol
vay, das Estacas Franki e da Siderúrgi
ca Belgo-Mineira, de longa tradição. 

Atualmente, importantes programas de 
investimentos vêm sendo realizados: mi
nérios não ferrosos, indústrias químicas, 
segurança brasileira. 

O Brasil, depois da Export 73, tem 
utilizado a Bélgica cada vez mais para 
introduzir seus produtos na Europa. Os 
negócios oferecidos por Antuérpia foram 
ressaltados, com a vinda ao Brasil de 
uma missão de 25 personalidades desse 
porto. 

Em 1974, o valor dos negócios de nosso 
comércio internacional bilateral elevou
se a Cr$ 2. 981.250.250,00, em exportações 
e Cr$ 1. 675.253.500,00 em importações, 
sendo que os dados referentes a 1975 con
tinuam em ascendência, com excelen
tes resultados. 
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No plano cultural, grande quantidade 
de universitários belgas e brasileiros des
frutam do intercâmbio dos programas 
governamentais ou das fundações .priva
das. A Medicina, os cursos ligados à in
dústria e ciências sociais são as áreas 
mais procuradas. 

Bruxelas, capital do Mercado Comum 
Europeu, onde o Banco do Brasil pre
tende instalar uma agência, acolhe mais 
ou menos 4. 000 sociedades estrangeiras, 
entre elas a VARIG. 

Essas relações são marcadas por uma 
harmonia que poucos países conhecem. 
O único fator negativo, existente até 
agora, tem sido o problema de comuni
cação entre o Brasil e aquele país em 
caráter direto. 

Sr. Presidente, é necessário que se des
taque, neste instante em que prestamos 
homenagem ao país amigo, fato singular: 
em dezembro de 1841, Charles van Lede 
recebeu da Associação Comercial de 
Bruges a importância de 50. 000 francos 
é embarcou no porto de Antuérpia, che
gando ao Rio de Janeiro a 12 de feve
reiro de .1842, onde foi recebido pelo 
Chargée d'Affaires, Monsieur de Joegher, 
com a notícia de que, em virtude das re
comendações do Cônsul Rademaker, o 
Governo brasileiro estava disposto a en
trar em .entendimentos detalhados com 
ele, agente Van Lede, para estipular um 
contrato definitivo. 

Assim, Sr. Presidente, Van Lede en
controu as condições favoráveis para ne
gociar e, depois de prolongadas confe
rências, foi firmado um contrato entre 
o Governo Imperial e Compagnie Belge
Brésilienne, em 10 de agosto de 1842, as
sinado pelo Ministro brasileiro Cândido 
José de Araújo Viana. 

Antes das negociações finais do decreto 
imperial, regulador das bases de ativi
dades de Compagnie Belge, Charles van 
Lede partiu do Rio de Janeiro para in.s
pecionar pessoalmente o local da futura 
colônia, na Província da Santa Catari
na. Viajou em sua companhia um jovem 
engenheiro, representante de uma firma 
flamenga no Rio de Janeiro, Monsieur 
Joseph Phillip Fontaine e mais o geólo
go Guilherme Bouliech. 

Chegando a Desterro, capital da pro
víncia, a 25 de março, Van Lede foi re
cebido em audiência pelo então Presi
dente Antero José Ferreira de Brito. En
quanto Van Lede percorria o norte de 
Santa Catarina, viajava para o Sul o Sr. 

Bouliech, em companhia de engenheiros 
e do Deputado Jerônimo Francisco Coe
lho. 

Sr. Presidente, fica a Bélgica no cen
tro da Europa, e, a 16 de abril de 1948, 
assinava, em Paris, a Convenção de Co
operação Econômica, criando a Orga
nização Européia de Cooperação Eco
nômica - OECE, chamada, mais tarde, 
Organização de Cooperação e de Desen
volvimento Econômico OCDE. O Trata
do que instituiu a Comunidade Européia 
do Carvão e do Aço - CEGA - foi as
sinado em 18 de abril de 1951. 

A CEE, criada pelo Tratado de Roma, 
no dia 25 de março de 1957, constitui 
uma nova etapa no sentido de integra
ção européia. Simultaneamente a esta 
convenção entre a Alemanha, a Bélgica, 
a Franca, a Itália, a Holanda e o Lu
xemburgo, teve lugar a assinatura do 
tratado que instituiu a Comunidade Eu
ropéia da Energia Atômica- EURATOM 
-, cujo objetivo é estabelecer um mer-. 
cado comum da energia nuclear. 

A 30 de junho de 1960, a Bélgica con
cedeu a independência à sua colônia do 
Congo, que ela administrava desde 1908. 
Enfim, a 1.0 de julho de 1962, os anti
gos territórios sob tutela belga do Ruan
da-Burundi acediam, por sua vez, à in
dependência. 

A política internacional belga, como 
vemos, é uma política de grandes opções, 
fundadas sobre o sentimento de solida
riedade com todos os povos do mundo: a 
Bélgica optou pela Europa unida, pela 
Aliança Atlântica, pela paz, pela coope
ração e participaÇão no desenvolvimento 
do Terceiro Mundo. 

Não é pois por acaso que Bruxelas é, 
hoje, a sede de um grande número de 
organizações internacionais e, para citar 
apenas a CEE e a OTAN, um dos princi
pais centros diplomáticos do mundo. 

Para valorizar seus trunfos, a politica 
belga age sobre dois planos distintos: o 
bilateral e o multilateral. 

A Bélgica reconhece, em princípio, 
qualquer estado que acede à independên
cia. Na prática é, no entanto, feita ex
ceção quando a independência, procla
mada unilateralmente na seqüência de 
uma guerra ou de uma secessão, não 
é reconhecida nem pelo estado vítima 
dessa guerra ou dessa secessão nem pelas 
Nações Unidas. 
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Sr. Presidente, não podiamos deixar, 
portanto, nesta oportunidade, de nos as
so~iar à_ data magna daquela nação ir
ma, naçao amiga, levando, em nome do 
n<>sso Partido, nossos cumprimentos ao 
Embaixador da Bélgica, Sr. Jacques 
Houard, que vem-se empenhando, de 
maneira decisiva, na consolidação, cada 
vez maior, da amizade entre os dois paí
ses. Tem o atual Embaixador da Bélgica 
no Brasil procurado incrementar o co
mércio entre as duas nações. 

Desejo, também, Sr. Presidente, regis
trar a atuação do Cônsul da Bélgica nos 
Estados do Paraná e Santa Catarina, Sr. 
Charles Wolkovier, que à frente do con
sulado tem procurado desenvolver as 
nossas relações nos terrenos comercial, 
cultural e industrial. É S. Ex.a., em ver
dade, um brasileiro, dada a estima que 
lhe devota o nosso povo em virtude da 
maneira com que vem tratando dos as
suntos relativos ao nosso País, tratando 
de tudo aquilo que diz respeito às duas 

·nações. 
O Sr. Cônsul Charles Wolkovier é um 

incansável batalhador em favor das cau
sas belga-brasileiras e por isso já se fez 
credor da estima, da admiração e do res
peito das autoridades e do povo brasilei
ro. Sem nenhum favor à S. Ex.a., é de 
justiça, prestar-lhe a nossa homenagem 
pela sua dedicação, pelo seu interesse 
pelo maior intercâmbio entre aquele país 
e o nosso. 

E ao terminar, Sr. Presidente, desejo 
novamente, desta tribuna, registrar, co
mo o fiz anteriormente, o que considero 
único fator negativo existente, até agora: 
a falta de intercâmbio direto · entre o 
Brasil e Bruxelas. Como tive oportuni
dade de salientar em discurso que aqui 
pronunciei, não temos ligação direta com 
a capital belga, Bruxelas. Daí por que, 
naquela oportunidade, haver solicitado 
providências ao Governo no sentido de 
determinar ao DAC autorização para que 
a SABENA (Sociedade Anônima Belga de 
Navegação Aérea) fizesse uma escala se
manal, ida e volta, do Aeroporto do Ga
leão a Bruxelas. Com isso, teríamos, Sr. 
Presidente, aumentado o intercâmbio de 
turistas evitarfamos ir a Paris para che
garmos àquela capital. Nestas condições, 
dirigi apelo ao Sr. Ministro da Aeronáu
tica e, na minha audiência do dia 1.0 de 
julho do corrente, constará das minhas 
solicitações ao eminente Presidente Er
nesto Geisel essa justa providência por
que o reconhecimento à Bélgica, do mes
mo direito do qual gozam os outros paí-

ses europeus, cujas companhias aéreas 
fazem escala no aeroporto do Galeão 
permitiria à aviação comercial brasilei~ 
ra o direito de aterrissagem naquele 
país, facilitando a sua entrada no Mer
cado Comum Europeu e intensificando 
o nosso acordo bilateral. 

Não se pretende tratamento especial, 
nem sequer a equânimidade, porque as 
outras empresas pousam três, quatro ve
zes semanalmente, ligando-nos a outros 
países diretamente, sem o incômodo de 
outras escalas e de, às vezes, ficarmos em 
aeroportos, aguardando horas e horas a 
conexão para outro país. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ape
sar de, há mais de dez anos, vir sendo 
solicitado ao Governo brasileiro este tra
tamento, inclusive pelo próprio Rei da 
Bélgica, apelaremos desta tribuna para 
as autoridades constituídas e responsá
veis pelo problema. Nestas condições, es
peramos que o nosso pronunciamento 
chegue a todos os quadrantes brasileiros 
e que a amizade entre Bélgica e Brasil 
continue sempre crescente, em favor da 
cultura, em favor do desenvolvimento do 
Brasil e daquele país. 

Assim sendo, Sr. Presidente, desejoso
licitar a V. Ex.a. sejam manifestadas, 
através de ofício, ao Sr. Embaixador da 
Bélgica no Brasil as congratulações des
ta Casa pela passagem da data máxima 
daquele País, no dia 21 de julho próxi
mo. Faço este apelo para que o Embai
xador da Bélgica e o seu Cônsul no Pa
raná e em Santa Catarina possam ter, 
neste pronunciamento e nesta associação 
do Senado Federal, motivo para conti
nuarem trabalhando em prol das rela
ções entre a Bélgica e o Brasil. 

Muito obrigado a V. Ex.a. e ao meu 
eminente Líder, Senador Petrônio Por
tella. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, no dia 28 
de fevereiro de 1950 era fundada, em 
Aracaju, a Faculdade de Direito de 
Sergipe, sendo os trabalhos de or
ganização da escola dirigidos pelo Dr. 
Antônio Manuel de Carvalho Neto, ex
deputado federal, de grande cultura ju
rldica, acatado e respeitado. no parla
mento e que ficaria à frente do empreen
dimento até agosto daquele ano. 
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A nova faculdade se instalou em 1.o 
de março do mesmo ano. Era o resulta
do dos esforços de üm grupo de .profes
sores, advcgados e juristas idealistas, que 
sonhavam com a criação da escola. Ti
veram o apoio decisivo do então Gover
nador José Rollemberg Leite, que san
cionou a Lei n.0 242, de 19 de maio de 
1950, declarando de utilidade pública a 
faculdade e a ela concedendo subven
ção permanente e autorizando a trans
ferência para o pa.trimônio da faculdade 
de um prédio público adequado ao seu 
funcionamento. 

A Faculdade de Direito de Sergipe fe
deralizada por lei de 18 de dezembrÓ de 
1960, sancionada pelo Presidente Jusceli
no Kubitschek, formou, no decorrer des
te seu primeiro _jubileu de prata, algumas 
centenas de JOVens advogados numa 
contribuição inestimável. para o' desen
volvimento cultural do meu Estado. 

Grande foi a luta pela sua criação 
Mas a disposição de luta e a força dÔ 
ideal eram tão grandes que foi ela re
conhecida, ·considerada escola subven
cionada e, finalmente, federalizada em 
tempo recorde, para o que muito contri
buiu o trabalho do saudoso e prestigioso 
ex-Deputado e ex-Senador Leite Neto. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
muito prazer, eminente Líder Ruy 
Santos. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex.a faz muito 
bem de comemorar o aniversário da es
cola de Direito de Sergipe e de relem
brar duas figuras, dois grandes repre
sentantes daquele estado na Câmara dos 
Deputadcs, com quem aliás, tive a feli
cidade de privar- Carvalho Neto e Leite 
Neto. Carvalho Neto era aquela figura 
admirável de homem culto e digno. E 
Leite Neto foi um batalhador de todas as 
causas de Sergipe, um elemento dos mais 
eficiPntes com que .contou a Oomissão 
de Finanças da Câmara naquele período 
em que foi deputado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.a, eminente Sena
dor Ruy Santos, por este depoimento que 
em muito, vem enriquecer o pronuncia~ 
mento que faço. 

Seu primeiro diretor foi o Professor 
Otávio de Sousa Leite, de saudcsa me
mória, substituído no posto, em 1953, pe
lo Professor Gonçalo Rollemberg Leite, 

que nele permaneceu por mais de dez 
anos, tornando-se o grande construtor 
do que é hoje a magnifica Faculdade de 
Direito de Sergipe, graças à sua intensa 
operosidade, ao seu idealismo, inteligên
cia e capacidade realizadora. 

O Sr. Wilson Gonçalves- V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. LOUR!V AL BAPTISTA - Com 
imens,a prazer eminente Senador Wlloon 
Gonçalves. 

O Sr. Wilson Gonçalves - No instante 
em que V. Ex.a ressalta, neste plenário, 
a transcorrência de uma data tão ex
pressiva para os meios culturais da sua 
terra, e dá a devida projeção à figura 
do Senador Leite Neto, tão cedo roubado 
à nossa convivência, creio ser do meu de
ver pedir a V. Ex.a permissão para res
saltar a impressão magnífica que tive do 
Senador Leite Neto nos poucos anos do 
nosso convívio nesta Casa, aparecendo 
aos olhos de todos um politico de gran
des conhecimentos, modesto mas de im
perturbável atuação em favor da sua ter
ra e do Brasil. 

Lembro como era acatada a sua pala
vra nesta Casa, principalmente em as
suntos financeiros e econômicos, porque 
S. Ex.a de saudosa memória, teve, não 
obstante integrar a bancada situacionis
ta, muitas vezes oportunidade de ocupar 
a tribuna deste Senado para fazer re
paros de alta gravidade e profundos co
nhecimentos à política econômica-finan
ceira do governo da época. Em várias 
atitudes, demonstrou Leite Neto a sua 
independência e o seu entranhado amor 
à Pátria, mostrando aos olhos de todos 
os brasileiros os erros que se cometiam 
quanto à política financeira do Pais. 

Quero, então, interrompendo o opor
tuno pronunciamento de V. Ex.a, mani
festar, no seu discurso, a admiração que 
me deixou, de maneira profunda e !na
pagável, a figura brilhante do Senador 
Leite Neto. Muito obrigado a V. Ex. a 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Agra
deço a V. Ex. a., eminente Senador Wil
son Gonçalves, seu aparte, que muito 
honra meu discurso. E, sobretudo, o juizo 
- justo e acertado - que acaba de fazer 
evocando a saudosa figura do ex-Sena
dor Leite Neto, que devotou sua vida a 
serviço do Brasil e de Sergipe, estado que 
representou, com dignidade e capacida
de, nesta Casa e na Câmara dos Depu
tados. 
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Nestes 25 anos de existência, diversos 
companheiros que se uniram pela reali
zação daquele ideal vieram a tombar, vi
timados pela morte: Carvalho Neto, Otá
vio Leite, Enoch Santiago, Alvaro Silva, 
Leite Neto, Hunald Cardoso e Alberto 
Bragança de Azevedo - todos de tão 
saudosa memória, cujos nomes são re
cordados com carinho pelos sergipanos 
e, de forma muito especial, aqueles que 
cursaram a faculdade ou a ela se liga
ram por qualquer motivo, como se dá 
comigo, que acompanhei a sua expansão 
'e a vejo como um modelar estabeleci
mento de ensino superior. 

O Sr. Benjamim Farah - Permite-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador Benja
mim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah - Quero asso
ciar-me a V. Ex. a na sua manifestação 
de apreço à faculdade de Direito, em 
Sergipe, ao ensejo do seu jubileu de pra
ta. V. Ex. a sempre tem ocupado esta tri
buna para cuidar dos problemas da sua 
terra e também do Pais. V. Ex. a está 
dando demonstração eloqüente do seu 
grande amor à cultura e também à ju
ventude - precisamente esta, que cons
titui uma das nossas grandes esperanças, 
a juventude à qual vamos passar, nos 
dias do futuro, todas as responsabilida
des que pesam sobre os nossos ombros. 

Quando apoiamos uma faculdade como 
essa, de bela tradição, estamos prepa
rando um caminho sólido para essa mes
ma juventude na qual depositamos to
das as nossas esperanças. 

V. Ex. a citou, há pouco, grandes nomes 
que passaram por aquela faculdade e ou
tros que se ligaram a ela pelo seu esfor
ço, pela sua solidariedade. Entre eles, V. 
Ex.a citou os nomes de Carvalho Neto e 
Leite Neto. Conheci carvalho Neto e 
Leite Neto na Câmara dos Deputados. 
Aprendi a admirar a inteligência desses 
dois grandes representantes. Carvalho 
Neto era aquele professor magnífico e 
magnânimo, homem simples, humilde, 
mas de uma cultura sem proporções. Era 
o grande conhecedor do Direito Peniten
ciário e, muitas vezes, tive oportunida
de de sair com ele, fazendo visitas e ou
vir dos seus lábios aquelas lições ex
traordinárias com que marcou a sua 
presença não só na faculdade, mas tam
bém na Câmara dos Deputados. E Leite 
Neto foi aquele gigante das comissões, 

principalmente na de Finanças, defen
dendo com ardor, com bravura, sem se 
preocupar com popularidade, os interes
ses deste Pais; contrariou, muitas vezes, 
os interesses de muitos, de muitos gru
pos, mas sempre defendeu os postulados 
que a sua consciência lhe ditavam. 
Admirei muito aquele representante. Foi 
um grande deputado e um grande sena
dor. V. Ex.a faz muito bem em citar es.;. 
ses nomes, em reverenciar as suas me
mórias. A V. Ex.a a expressão do meu 
apoio nessa manifestação justa que é um 
traço da sua atuação vigilante neste 
parlamento. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Mui
to obrigado, eminente Senador Benja
mim Farah, pelo seu aparte. V. Ex.a, 
além de senador, com a sua responsabili
dade de professor, sabe muito bem o que 

· significam, o que demonstram, o que são 
os 25 anos de uma faculdade, e uma fa
culdade que lá está para atender à mo
cidade sergipana, que a tem, pelos seus 
ensinamentos, como uma casa de traba
lho e de estudo. Obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Henrique de La Rocque - V. 
Ex.a me permite? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador Henri
que de La Rocque. 

O Sr. Henrique de La. Rocque - No 
instante em que V. Ex. a. narra ao Brasil 
a história da Faculdade de Direito de 
Sergipe, a sua consolidação, o seu pro
gresso enfim a sua total institucionaliza
ção, quero felicitá-lo pelo pronunciamen
to que está fazendo. Sergipe, fértil ·na 
oferta ao País, de .filhos de projeção in
telectual marcante, há de, por certo, 
continuar fornecendo à nossa Pátria va
lores maiores oriundos, exatamente, da 
sua Faculdade de Direito, que não há de 
negar à Pátria, na hora em que ela tan
to precisa, juristas para interpretar e 
bem decidir os pleitos da ordem jurídica 
vigente. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.a, eminente Sena
dor Henrique de La Rocque, pelo aparte 
com que muito honra este meu pronun
ciamento. 

O Sr. Gllvan Rocha - Permite V. Ex.a 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador Gilvan 
Rocha. 
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O Sr. Gilvan Rocha. - Peço a V. Ex.a 
incorporar ao seu· discurso a saudação 
do representante da Oposição em nosso 
estado, saudação, inclusive e principal
mente, à nossa juventude, que naquela 
casa de ensino aprende as lições de li
berdade e justiça, para que possa usá
las plenamente, na ocasião em que nos 
substituir nos três poderes desta Repú
blica. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Agra
deço a V. Ex. a, nobre Senador Gilvan 
Rocha, a colaboração que traz ao meu 
discurso. 

Instalada, como disse, em 1.0 de março 
de 1950, funcionou, provisoriamente, na 
sede do Conselho Penitenciário. 

Numerosas as datas que constituem 
efemérides nestes 25 anos de contínua 
expansão e incessante aperfeiçoamento 
da Faculdade de Direito de Sergipe. Re
cordando apenas algumas, no dia 20 de 
março de 1951 era instalada a bibliote
ca, no dia 12 de abril do mesmo ano se 
dando a fundação do Centro Acadêmico 
Sílvio Romero. Em novembro de 1953, cir
culava o primeiro número da Revista da. 
Faculdade de Direifu do Estado de Ser
gipe, tendo como diretor o professor Gon
çalo Rollemberg Leite e redatores os pro
fessores Manoel Cabral Machado, Mário 
Cabral e Armando Leite Rollemberg. No 
dia 30 de março de 54, era reconhecido, 
por decreto, o curso de bacharelado da 
Faculdade e, em agosto daquele mesmo 
ano, se realizava o primeiro curso de 
extensão cultural, abrangendo vários as
petas da sociologia. 

Data relevante foi: a de 8 de dezembro 
de 1955, quando se formou a primeira 
turma de bacharéis da faculdade. Em 
1956, a Lei n.0 4.038, a considerava es
cola subvencionada, vindo a ser federali
zada em 1960. 

Nestes 25 anos de incessante trabalho 
para formação da nossa juventude, a 
Faculdade de Direito de Sergipe deu ao 
meu estado e ao Brasil advogados e ju
ristas ilustres, que hoje ocupam cargos 
de destaque naquele estado -e em outros 
pontos do Pais. 

Paralelamente, numerosas foram as . 
atividades culturais desenvolvidas na
quela faculdade, tais como os ciclos de 
conferências e cursos que levaram a Ara
caju nomes os mais eminentes dos meios 
jurídicos e intelectuais do Brasil, tais co
mo o professor e ex-Senador Aloysio de 
Carvalho Filho; professores Josaphat 

Marinho, Silva Teles, Orlando Gomes, 
Nelson Sampaio, Milton Sales, Guerreiro 
Ramos, Lafaiete Pondé, Aderbal Gonçal
ves, Gilberto Freire, Estác1o de Lima, 
Luís Delgado, Luís Pinto Ferreira e tan
tos outros. 

Sr. Presidente, hoje sob a direção do 
professor José da Silva Ribeiro, a Facul
dade de Direito de Sergipe prossegue sua 
marcha em busca de sempre maior apri
moramento. Nestas rápidas considera
ções, rendo minhas homenagens aos que 
fundaram e contribuíram para que a fa
culdade se tornasse o estabelecimento 
modelar que é hoje, quando completou 
seu jubileu de prata, congratulando-me 
também com a classe estudantil de mi
nha terra por data que nos é a todos tão 
grata. Graças a esforços que acabo de 
rememorar, · a mocidade do meu estado 
dispõe de uma excelente faculdade de 
Direito, onde possa adquirir os conheci
mentos necessários ao exercício da pro
fissão, habilitando-a, sobretudo, a servir 
com eficiência e patriotismo o estado e o 
Brasil. 

E concluo recordando a memória da
queles que, nesse tempo, desapareceram, 
levados pela morte, que tantas saudades 
nos deixaram! (Mujto bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinfu) 
- concedo a palavra ao ilustre Senador 
Gustavo Capanema, para uma breve co
municação. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. 
Presidente, venho dizer ao Senado uma 
palavra de profundo pesar pelo faleci
mento de Ivan Lins, brasileiro dos mais 
fulgurantes do nosso tempo, na inteli
gência e no saber. 

Na breve duração deste discurso, não 
seria possível traçar o perfil da sua per
sonalidade, nem muito menos definir a 
sua numerosa, complexa e onímoda 
obra de trabalhador intelectual, de pro
fessor e conferencista, de ensaísta e tra
tadista, nos domínios da história das 
idéias filosóficas e sociológicas e dos co
nhecimentos científicos e literários, difí
ceis domínios em que ele era não só 
me.stre colllSumado, mas também pele
mista vigoroso e temido. 

Têm-se dito, a propósito da sua morte, 
que Ivan Lins foi "o último positivista 
brasileiro". 

Não me animo, Srs. Senadores, a ade
rir a esse julgamento. 
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Em primeiro lugar, porque não é 'bem 
v:erdade que Ivan Lins tenha sido um 
positivista em toda a extensão da pa
lavra. 

Ele era discípulo intransigente das 
idéias fundamentais da filosofia de Au
gusto Comte. Sob este aspecto, filiava-se 
à gloriosa corrente dos brasileiros notá
veis que estavam na vanguarda do pen
samento e da ação que culminaram na 
fundação da República no Brasil. Ele 
era um dos continuadores dos ideais po
líticqs e das dire:trizes ideológicas die 
Benjamin Constant, de Miguel Lemos, 
de Teixeira Mendes, os três batalhado
res, a que também se irmanavam um 
Júlio de Castilhos, no Rio Grande do 
Sul, e um João Pinheiro, em Minas Ge
rais. 

Conhecedor profundo de todo o siste
ma da filosofia positivista, nela Ivan 
Lins hauriu a diretriz e o método, com 
que passou a estudar todos os grandes 
temas que empolgavam o seu espírito e 
a escrever a numerosa série de livros, 
de ensaios, de artigos, que formam a sua 
fascinante obra intelectual. 

Po.sitivista ele era neste sentido de fi
delidade a um caminho, de constância 
num método de pesquisa que lhe parecia 
incontestável e inexaurível. 

Não tenho dúvida de que, sob este as
pecto, Ivan Lins não t~rá sido último 
positivista do nosso Pa1s, porque bem 
certo é que as idéias bá.sicas dessa dire
triz em busca da verdade, com o nome 
de positivismo ou com outro, são idéias 
que constituem definitivas conquistas do 
espírito humano. 

O Sr. Luiz Viana- V. Ex.a permite um 
aparte, quando julgar oportuno? 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - V. 
Ex.a muito me honra com o seu aparte. 

O Sr. Luiz Viana - Eu é que me honro 
em apartear V. Ex.a, para secundá-lo 
nessa expressão de pesar pelo falecimen
to de Ivan Lins, uma das maiores figuras 
da intelectualidade brasileira. Como V. 
Ex.a está tão bem assinalando, estava 
ele filiado à.s idéias da filosofia positi
vista. Mas isso talvez eu diria que não 
impediu, e sim que deve ter contribuído 
para que ele fosse - e esta é a minha 
modesta opinião - acima de tudo, o 
grande humanista. O que havia, real
mente, em Ivan Lins era a personalidade 
de um raro, de um profundo humanista, 
tendência, aliás, que certamente herdara 

de seu pai, Edmundo Lins, cuja obra ju
rídica também contém a marca de um 
dos maiores humanistas saídos da glo
riosa e rica província de Minas Gerais. 
Ivans Lins, continuando aquela mesma 
trajetória paterna, se tornou um dos 
maiores nomes da intelectualidade bra
sileira, honra da inteligência e da cul
tura mineira e brasileira. É, portanto, 
compreensível o pesar nosso, o pesar do 
País, pelo seu desaparecimento. Pesar 
sobretudo do Estado de Minas Gerais, 
que deu mais essa grande figura à nossa 
comunidade e à nossa civilização. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Muito 
agradeço o aparte de V. Ex.a, que, de 
certo modo, para honra minha, antecipa 
o que ainda irei dizer. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA- Com 
o maior prazer. 

O Sr. Paulo Brossard - Peço licenca 
para associar-me à homenagem que V. 
Ex.a presta à memória do humanista 
Ivan Lins, por demais merecida, tão 
grande foi a sua figura nos quadros da 
inteligência brasileira da atualidade e 
de todos os tempos. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA- Tam
bém o seu aparte, nobre Senador Paulo 
Brossard, vem tornar maior a homena
gem de carinho e de saudade que esta
mos prestando a Ivan Lins. 

O Sr. Benjamim Farah - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - V. 
Ex.a muito me honra com o seu aparte. 

O Sr. Benjamim Farah- Quero, tam
bém, expressar a V. Ex.a a minha solida
riedade à homenagem que presta ao 
saudoso intelectual Ivan Lins. Não vou 
falar da sua cultura, a que V. Ex.a se 
refere com brilho, e teve ainda o teste
munho de outro imortal, o Senador Luiz 
Viana Filho, quando falou das origens 
de Ivan Lins, filho daquele grande bra
sileiro de Minas Gerais, Edmundo Lins, 
cuja biografia ele também traçara, com 
o brilho e o carinho de um filho muito 
amoroso, biografia que tive o prazer de 
receber das suas próprias mãos. 

Pertenci a uma das juntas de controle, 
a da SURSAN, que Ivan Lins presidia, 
na qualidade de Ministro do Tribunal 
de Contas do antigo Distrito Federal. Foi 
então que pude conhecê-lo. Nessa fun-
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ção, ele aliava, à sua grande cultura, a 
competência burocrática e a finura de 
maneiras. Aprendi a admirar esse gran
de· homem. Expresso a V. Ex.a. a. minha 
solidariedade, solidariedade cristã, tam
bém extensiva a toda a família de Ivan 
Lins. 

O SR. GUSTAV'o CAPANEMA- No
bre Senador Benjamim Farah, V. Ex.a. 
acrescenta ao meu discurso essa nota 
nova, que tanta honra faz a Ivan Lins, 
isto é, a assiduidade, o zelo, o esmero 
com que ele exercia as suas funções pú
blicas. 

Sr. Presidente, eu vinha dizendo que 
Ivan Lins adotava os princípios filosó
ficos básicos do positivismo e que, nesse 
estrito sentido, não terá ele sido figura 
isolada entre os ·brasileiros do nosso 
tempo. 

Mas positivista no sentido em que esta 
palavra ganhou maior voga, isto é, no 
sentido de adepto ou praticante de uma 
religião nova, a religião da humanidade, 
com os seus princípios, os seus dogmas, 
os seus ritos, positivistas nesse sentido 
sectário, Ivan Lins nunca foi. 

Assim não podia ser, porque o espírito 
de Ivan Lins era de uma esfuziante mo
dernidade. E ctep0is porque o seco ateís
mo é a idéia central da religião positi
vista: 

Ivan Lins provinha de raízes católicas 
mineiras muito fortes e profundas. O 
seu pai, Edmundo Pereira Lins, era do 
Serro, cidade sagrada, cidade que edifi
cou uma arquitetura católica barroca, 
que faz honra ao patrimônio artístico de 
Minas Gerais. 

O velho Edmundo Lins tornou-se lati
nista sapientíssimo, conhecedor, como 
poucos, do Direito Romano, que ele en
sinava na mais antiga faculdade de 
Direito de Belo Horizonte, a única que 
lá existia na minha adolescência. Nes
sa época era eu aluno do internato do 
Colégio Arnaldo, casa de ensino presti
giosa, dos padres da COngregação do 
Verbo Divino. Lá estavam, naquele se
vero reduto de catolicismo, entre os 
meus contemporâneos ou companheiros 
de classe, muitos jovens queridos, uns 
que fariam notável carreira, outros que 
cedo sucumbiriam. Três deles eram Ed
mundo, Paulo e Ivan, filhos do então 
desembargador Edmundo Lins. 

Quando, mais tarde, a família se mu
dou para o Rio de Janeiro, por motivo 

da nomeação do desembargador para mi
nistro do Supremo Tribunal Federal, 
esses rapazes levariam, por certo, no 
fundo do coração, os acentos espirituais 
da tradição familiar e dos primórdios 
da educação. 

Ivan Lins conta que, antes dos seus 
primeiros contatos com a filosofia po
sitivista, deixara o catolicismo, religião 
à qual não retornou, mas que lhe terá 
deixado acesos laivos de crença religiosa 
por certo inapagáveis. 

Tão inapagáveis que, para as obras 
mestras que ele foi produzindo, pela vida 
a fora, escolheu, como temas centrais, 
um Dante, um Tomás de Aquino, · um 
Tomás Moro, um Erasmo, um Antônio 
Vieira. Ele sentia atração irresistível por 
essas figuras grandiosas, embriagadas da 
idéia de Deus. Um dos últimos trabalhos 
que Ivan Lins me mandou foram as suas 
palavras de fervorosa veneração, pro
nunciadas na Academia Brasileira de 
Letras, em homenagem ao Cardeal Tis
serant, que acabava de falecer. 

Desfaçamos, pois, a idéia de que Ivan 
Lins terá sido "o último positivista brasi
leiro". 

Positivista ortodoxo, representativo, ele 
nunca foi. E positivista, no sentido filo
sófico, que ele timbrou em ser, certa
mente não .terá sido o último, pois quan
tos, ·entre nós, haverá e ainda virão! 

Todo grande homem é um milagre, é 
um raro presente de Deus. O seu desa
parecimento é perda irreparável, pois 
não podemos saber se outro virá que lhe 
equivalha. A Nação, que o perde, haverá 
de cobrir-se de luto. Se ouso falar nesta 
tarde, é para envolver o Senado Federal 
neste luto do Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE ·(Magalbã.es Pinto) 
- Desejo associar-me, em nome da Mesa 
e no meu próprio, às homenagens que 
estão sendo prestadas, neste momento, 
no Plenário, à memória do ilustre bra
sileiro, mineiro, acadêmico Ivan Lins. 

Estou certo de que a palavra do Se
nador Gustavo Capanema e dos ilustres 
senadores que o apartearam representa 
bem todo o pensamento do Senado, em 
homenagem a esse ilustre homem de le
tras do Brasil, que acabamos de perder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhã.es Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Nelson Carneiro. 
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sldente, Srs. Senadores, venho reclamax 
do Governo reformulação na aplicação 
da correção monetáJrla, no setor habi·ta
cional, nos financiamentos às prefeituras, 
para execução de serviços de esgotos, de 
água, e na construçã.o de hospitais e es
colas. 

Sou intérprete de reclamações gerais, 
que se verificam no momento, quando os 
mutuários do BNH estão recebendo os 
carnês para pagamento, com acréscimo 
de 34% nas prestações. 

É sabido que os aumentos, este ano, 
com raras exceções, não foram superio
res a 30%, como sabido também é que 
o custo de vida vem mês a mês aumen
tando em limites além dos esperados, nw 
se justificando, portanto, se imponha a 
quem recebeu 30% de aumento em seus 
salários ou vencimentos tenha que pa
gar a prestação de sua casa própria 
acrescida de 34%. 

Refiro-me agora, Sr. Presidente, às 
numerr0sas ações de despejos que se pro
cessam por tod·o o País, pela impossibi
lidade de o comprador pagar suas pres
tações, determinando o abandono de 
conjuntos residenciais, como divulga a 
imprensa. Na próxima reunião da Co
missão de Legislação Social, de que te
nho a honra de ser presidente, pretendo 
propor a meus ilustres pares a formula
ção de convite ao presidente do BNH, 
para, naquela comissão técnica, trocar 
idéias sobre este angustiante problema 
social, criado pela aplicação da correção 
monetária. 

Ao concluir, cumpre-me sugerir ainda 
ao Governo seja dado desde logo um 
prazo razoável para que os devedores do 
INPS, que prestam serviços públicos, 
como as prefeituras, as santa cas~ .. os 
colégios etc., possam pagar seus debltos 
isentos de multa e correção monetária, 
eis que de nada adianta a autarquia ver 
crescer seus créditos junto a essas insti
tuições, ou refinanciá-~os, o_u ~vidir ~m 
prestações, quando a s1tuaçao fmance1ra 
das mesmas não permite o cumprimento 
de tais obrigações. Mais certo, portanto, 
que se proporcione a re·gularização, e 
que cada qual pague as contribuições de
vidas, aplicando-se para o futuro a cor
reção correspondente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
(Fazendo soar a campainha.) - Antes 
de passar à ordem do dia, esta Presidên
cia convoca Sessões Extraordinárias do 
Senado, a realizarem-se, a primeira, logo 

mais às 18 horas e 30 minutos e, a se
gunda, amanhã, dia 19, às 10 horas, e 
que, nos termos do art. 210, in fine, do 
Regimento Interno, será destinada, ex
clusivamente, a trabalhos das comissões. 

Sobre a mesa, Comunicação que serâ 
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 
Sr. Presidente: 
Devendo realizar-se, no próximo dia 23, 

a trasladação, do Rio de Janeiro para 
Salvador, dos restos mortais de João 
Mangabeira, requeiro, nos termos do art. 
75, letra b, do Regimento Interno, que o 
Senado se faça representar nas homena
gens que, na oportunidade, serão pres
tadas à memória do ilustre brasileiro, 
que muito honrou o Senado, do qual foi 
membro dos mais eminentes, pelos ins
titutos dos advogados do Rio de Janeiro 
e da Bahia. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 
1975. - Luiz Viana. - Ruy Santos -
Virgílio Távora- Heitor Dias- Jarbas 
Passarinho - Nelson Carneiro - Louri
val Baptista - Dinarte Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinte) 
- Atendendo à sugestão dos nobres Se
nadores Luiz Viana e outros, esta Presi
dência, não havendo objeção do Plená
rio, designa para representar o Senado· 
na trasladação dos restos mortais de 
João Mangabeira, do Rio de Janeiro para 
Salvador, os Srs. Senadores Luiz Viana, 
Heitor Dias e Nelson Carneiro. 

Comparecem mais os Srs. Senado
res: 

Altevir Leal' - José Guiomard -
Fausto Casteno-Branco - Mauro 
Benecides- VirgíUo Távora- Luiz 
Cavalcante - Augusto Franoo -
Dirceu Cardoso - Eurico Rezende -
Vasconcel·os Torres - Danton Jo
bim - Gustavo Capanema. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Está terminada a hora do expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 224, de 1975, dos Srs. 
Alexandre Costa e Eurico Rezende, 
solicitando a transcrição nos Anais 
do Senado do artigo publicado no 
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Jornal da Bahia, de 23 de maio de 
1975, sob o título "Projeto Potássio" 
de autoria do professor Mário ca.: 
bral. 

Em votação o requerimento. Os Srs. 
Senadores que o aprovam, queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

Artigo publicado no Jornal da Bahia, de 
23-5-75, que se publica nos termos do 
Requerimento n.0 224/75, de autoria 
dos Srs. Senadores Alexandre ·Costa e 
Eurico Rezende: 

PROJETO POTASSIO 

Mário Cabral 
Estado pequeno é sempre estado pe

queno. Enquanto os grandes estados le
vam as verbas, as vantagens, os finan
ciamentos, as melhores fatias do pro
duto nacional bruto os pequenos vivem 
de sobra e de migalhas. É uma luta in
tensa, dolorosa, persistente e desigual. 
Já era assim na República Velha. Assim 
continuou a ser no Estado Novo. Assim 
permaneceu na neodemocracia que se 
lhe seguiu. E assim, parece-me, continua 
a ser no sistema vigente que se instituiu 
com a Revolução de março de 1964. Di
rão: todavia os estados pequenos têm 
sido, ultimamente, assistidos e beneficia
dos. 

É uma verdade inconteste. Faz-se mais 
hoje do que se fazia antigamente. 

Mas não é o bastante. Há coisas, en
tão,_ inexpli~áv~is, como por exemplo, o 
ProJeto Potass10. O Estado de Sergipe 
foi um joão-ninguém que acertou na 
loteria esportiva. Nada tinha além de 
um pouco de sal, côco, algodão e açúcar. 
Subitamente tornou-se um dos estados 
mais ricos da Federação brasileira. Rico 
em petróleo, em salgema, em potássio, 
em magnésio. 

Só que acertou na loteria esportiva 
mas não recebeu o prêmio milionário. ' 

É a tal coisa: tirou mas não levou. São 
imensas, diversas e díspares as riquezas 
minerais do subsolo sergipano. Mas Ser
gipe - afora o petróleo- continua com 
as suas riquezas enterradas no chão seco 
e agreste. Esses minerais, explorados de 
maneira intensiva e racional, trariam 
sem dúvida, a independência econômica 
de Sergipe, carreando divisas preciosas 

para a nossa balança de pagamentos. o 
Projeto Potássio é um caso típico. OBra
sil precisa de potássio. Sergipe, parti
cularmente, muito mais. Por que não 
se faz, então, a industrialização do po
tássio? Creio que foi em 1965 - lá se 
vão longos anos - que o Senador Lou
rival Baptista, então deputado federal, 
dava ciência do assunto ao povo brasi
leiro. Realmente, à primeira vista, pa
receu surtir efeito aquele· discurso histó
rico. Até que um dia houve uma con
corrência pública, e a Kalllum Minera
ção foi a vencedora. Mas o tempo foi 
passando e o problema continuava na 
estaca zero. No ano passado surgiu uma 
nova notícia: a Kalllum Mineração asso
ciara-se à Petroquisa, subsidiária da Pe
trobrás S.A. A solenidade contou com a 
presença do então Governador Paulo 
Barreto, do atual goverador, José Rol
lemberg, e do Vice-Presidente da Petro
quisa, Sr. Bernardo Geisel Filho. Então, 
mais uma vez, houve a garantia de que 
essa riqueza começaria a ser explorada e 
a contribuir, substancialmente, para o 
engrandecimento da Nação brasileira. 
Agora surgem notícias de luta e de lití
gio entre as duas empresas convenentes. 
O noticiário faz referência ao não cum
primento pela Kalllum Mineração de 
compromissos assumidos, em razão de 
falta de habilitação técnica e financeira. 
E agora? O Senador Lourival Baptista 
tem um passado admirável de lutas e de 
reivindicações: sempre se bateu pelo 
imediato aproveitamento das grandes 
jazidas de potássio existentes no Estado 
de Sergipe, de maneira que dessa riqueza 
resultassem benefícios para a terra e pa
ra o povo, pois seria inadmissível que ela 
ficasse relegada à simples condição de 
exportadora e de fornecedora de maté
ria-prima, não se tornando beneficiária 
dessas imensas riquezas do seu subsolo. 
Seu último discurso, no Senado da Re
pública, lúcido, brilhante, corajoso, não 
abandona essa temática. Infelizmente o 
potássio permanece inexplorado. Nem se 
admite, também permaneça o impasse 
atual. O Governo da República, como 
acentuou o Senador Lourival Baptista, 
dispõe de órgãos tecnicamente capazes 
de lhe fornecer todos os dados necessá
rios para uma decisão final acerca do 
palpitante problema. 

Não se cogita, no caso em tela, de que 
a exploração deva ser feita pela inicia
tiva privada ou pela iniciativa estatal. 
A posição do Senador Lourival Baptista, 
que sem sombra de dúvida, é a mesma 
do Governador José Rollemberg, é a de 
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que há uma absoluta necessidade de essa 
grande riqueza ser explorada e ser in
dustrializada em terras sergipanas. O 
caso, conseqüentemente, está colocado 
em forma de dilema: se a empresa pri
vada a Kallium Mineração, à qual se 
outorgou a taref~ ~e exi?lo~ar o pot.á.ssio, 
não possui cond~ç?es tecmcas e fman
ceiras para reallza-la, que, venha, en
tão a intervenção do Governo Federal, 
enÚ:egando à Petroquisa a justa e u!
gente solução do problema. O que nao 
é possível, por ser absurdo e altame:J?-te 
lesivo aos interesses maiores de Sergipe 
e do Brasil é que se permita que riqueza 
tão grandé e tão necessária continue 
com a sua exploração eternamente adia
da, lá jogada para as calendas gr~g~. 
A palavra fica, portanto, com o MiniS
tro Shigeáki Ueki, das Minas e Energia 
um homem sério, honesto, imbuído dos 
melhores propósitos na importante pas
ta que lhe foi confiada. Torna-se impe
riosa uma medida urgente. Pois essa 
procrastinação, de dez longos anos, ta~
to é prejudicial à economia, d? PaiS 
quanto à imagem do seu propno Go
verno face às críticas, aos coment;ários e 
às especulaç?es c;rue não d~ixam de. g~
rar, dia apos dia. ~ _!'roJ eto . Potass}O 
precisa e deve ter decisao imediata. Nao 
poderá haver interesses outros ocultos 
ou excusos, que possam ~ou que venham 
interferir contra a soluçao de um assun
to que diz respeito, inclusive, à própria 
emancipação econômica da nossa ~erra 
e da nossa gente. Estado pequeno e es
tado pequeno. O Projeto ~op~ssio j~ não 
seria projeto se esse mmeno .estivesse 
entranhado em terras de Minas, de São 
Paulo ou do Rio Grande do Sul. . . Mas 
quem o tem é Sergipe. Que se há de 
fazer? 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 228, de 1975, do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, solici
tando a transcrição nos Anais do 
Senado da ordem do dia do Ex.lno 
Sr Mix{istro da Marinha, Almirante 
A~evedo Henning, alusiva ao 110.0 

aniversário da Batalha Naval do 
Riachuelo, e publicada em O Globo, 
de 11 de junho de 1975. 

Em votação o requerimento. Os Srs. 
Senadores que o aprovam, queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

Ordem do Dia do Sr. Ministro da Marinha, 
Almirante Azevedo Henning, alusiva ao 
11 O. 0 aniversário da Batalha Naval do 
Riachuelo, ~ publicada em O Globo, de 
11-6-75, que se publica nos termos 
do Requerimento n.0 228/75, de autoria 
do Sr. Senador Vasconcelos Torres: 

Mais uma vez nos reunimos para tri
butar, com a devoção de quem observa. 
um rito sagrado, merecido louvor àqueles 
que, há cento e dez anos, nos conveses 
dos seus navios, ou no túmulo liquido 
da bacia do Prata, tiveram morte glo
riosa, por não encontrarem alternativa, 
no seu senso de honra e dever. 

Brasileiros, argentinos e uruguaios, de 
um lado, e paraguaios, do outro, foram 
levados, por circunstâncias então inevi
táveis, a engajar em cruenta guerra, que 
semeou luto e dor entre os povos, envol
vidos no conflito. Em toda a penosa 
campanha da Tríplice Aliança, os nos
ros irmãos souberam defender a justiça 
com denodo, estoicismo e generosidade. 

Ao comemorarmos a Batalha Naval do 
Riachuelo evocando os vultos valorosos 
de Barroso, Tamandaré, Mariz e Barros, 
Marcílio Dias e tantos outros bravos 
companheiros que se imolaram para que 
possamos viver hoje com dignidade, te
mos em mente preservar os ensinamen
tos que se transmitem às gerações futu
ras, na continuidade que regivora e per
petua povos e nações. 

A evocação dessa grande data, clímax 
do esforço admirável que a Marinha em
preendeu, ao lado do glorioso Exército e 
da incipiente, mas já intimorata, Força 
Aérea presente nos aeróstatos de obser
vação; ·corresponde aos reclamos ~mp~
riosos do amor à Pátria forma maiS efi
caz de honrar as nossas lídimas tradi
ções da Nação soberana, democrática e 
cristã. 

Na quadra atual que a~ravessamos, 
livres de ódios ou preconceitos, unindo 
esforços aos dos povos irmãos~ do conti
nente no anseio de construçao de um 
mundo melhor, reafirmamos fé ilimita
da no futuro do Pais. 

Ao ensejo desta celebração, as autori
dades navais outorgam a Medalha do 
Mérito Tamandaré a ilustres personali-
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dades, de vários níveis e dos mais diver
sos setores de atividade, irmanadas por 
sua eficaz participação nas atividades 
marítimas. 

Caracteriza-se, destarte, a gratidão 
da Marinha aos que com ela colabora
ram, no seu setor específico, para a 
constTução de uma sociedade próspera e 
democrática, a que se propôs a Revolu
ção de 1964. 

.Finalizando, rogamos a Deus que o sa
crifício dos heróis ora relembrados não 
tenha sido inútil, mas que, ao contrário, 
sirva de incentivo aos jovens de hoje, 
para que venham a ser, em escala cres
cente, integrantes da pujança e obrei
ros da grandeza do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 3 

Votação, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.O 7, de 1974 
(n.0 1.095-B/72 na Casa de origem), 
que altera a redação do item III do 
art. 6.0 da Lei n.0 5. 081, de 24 de 
agosto de 1966, que "regula o exercí
cio da Odontologia", tendo 

PARECERES, sob n.os 68 e 484 a 487, 
de 1974, das Comissões 
- de Saúde, 1.0 pronunciamento: 

favorável ao projeto; 2.0 pronun
ciamento: contrário à Emenda 
n.O 1, de plenário; 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade 
do projeto e contrário à Emenda 
n.0 1, de plenário, com voto ven
cido dos Srs. Senadores José Lin
doso e Gustavo Capanema; 

- de Legislação Social, favorável ao 
projeto e contrário à Emenda n.0 

1, de plenário, e · 
- de Serviço Público Civil, favorável 

ao projeto e contrário à Emenda 
n.0 1, de plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada 
na sessão de 7 de maio de 1974, com 
apresentação de emenda de plenário. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da 
emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 7, de 1974 

Altera a redação do item III do 
art. 6. 0 da Lei n. 0 5. 081, de 24 de 
agosto de 1966, que ''regula o exer
cício da Odontologia". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

- O item III do art. 6.0 da 
Lei n.0 5.081, de 24 de agosto de 1966, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6.0 - Compete ao cirurgião
dentista: 
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III - atestar, no setor de sua ativi
dade profissional, estados mórbidos 
e outros, inclusive, para justificação 
de faltas ao emprego." 

Art. 2.0 
- Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em votação a Emenda n.0 1. 

OS Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitada. 
A matéria irá à sanção. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N.0 1 
( De Plenário) 

Acrescente-se ao propósito: "onde não 
exista médico na instituição ou local de 
atendimento". 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 4 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n.0 29, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Fi
nanças, como conclusão de seu Pa
recer n.O 155, de 1975), que autoriza 
a Prefeitura do Município de São 
Paulo a realizar operação de em-
préstimo no valor de US$ ........ . 
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos), a ser 
utilizado na construção da linha 
Leste-Oeste (Lapa - Itaquera) da 
Companhia do Metropolitano de São 
Paulo - METRO - tendo 
PARECER, sob n.0 155, de 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridici
dade. 



Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da· palavra para discuti-lo, vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

·Está encerra;da. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o pro

jeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Es~á aprovado. 
O proJeto irá à Comissão de Redação. 

Item 5 

Discussão, em primeiro turno 
(apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto· 
de Lei do Senado n.0 4, de 1975, de 
autoria do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, que dispõe sobre royalties 
devidos a estados e territórios pela 
exploração do petróleo, tendo 
PARECER, sob n.0 67, de 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 
Em discussão o projeto quanto à 
constitucionalidade. 

Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 
fazer US9 da palavra, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
É o seguinte o pJjojeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 4, de 1975 

Dispõe sobre royalties devidos a 
estados e territórios, pela exploração 
do petróleo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. 27 da Lei n.0 2.004, 

de 3 de outubro de 1953, que dispõe sobre 
a política nacional do petróleo e define 
as atribuicões do Conselho Nacional do 
Petróleo, fnstitui a sociedade por ações 
Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, 
e dá outras providências, passa a ter a 
seguinte redação: 

"A sociedade e suas subsidiárias fi
cam obrigadas a pagar aos estados 
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e territórios onde fizerem a lavra 
do petróleo e xisto betuminoso e a 
extração de gás, inclusive quando o 
óleo ou gás forem extraídos da pla
taforma continental defrontante a 
suas ·praias, indenização correspon
dente a 5% (cinco pot cento) sobre 
o valor do óleo extraído ou do xisto 
ou do gás. 
§ 1.0 - Os valores do óleo e do xisto 
betuminoso serão fixados pelo Con
selho Nacional do Petróleo. . 
§ 2.0 - Será efetuado ·trimestral
mente o pagamento de que trata 
este· artigo. 
§ 3,0 - Os estados e territórios dis
tribuirão 20% (vinte por cento), do 
que receberem proporcionalmente 
aos municípios, segundo a produção 
de óleo de cada um deles, devendo 
este pagamen"t9 ser efetuado trimes-
tralmente. · 
§ 4.0 - Os estados, territórios e mu
nicípios· deverão aplicar os recursos 
fixados neste artigo em obras de in
fra-estrutura .econômica e no desen
volvimento do ensino técnico-profis
sional." 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, incluídos ex
pressamente entre elas a Lei n.0 3 .257, 
de 2 de setembro de 1957, e os Decretos
Leis n.os 523, de 8 de abril de 1969, e 
1. 288, de 1.0 de novembro de 1953. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, redação final de 
proposição aprovada na Ordem do Dia 
de hoje e que, n.os termos do parágrafo 
único do art. 355 do Regimento Interno,· 
se não houver objeção por parte do Ple-' 
nário, vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretá
rio. (Pausa.) 

É lida a s.eguinte redação final: 

PARECER 
N.0 170, de 1975 

da Comissão de Redação, .ap:resen
tand1o a I'edação. final do Projeto de 
Resolução n.0 29, de 1975. 

Relator: Sr. Renato Franco 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.~ 29, de 1975, 
que autoriza a Prefeitura do Município 
de São Paulo a reàlizar operação de em
préstimo no valor de US$ 50,000,000.00 
(cinqüenta milhões de dólares norte-
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americanos), a ser utilizado na constru
ção da linha Leste-Oeste (Lapa-Itaque
ra) da Companhia do Metropolitano de 
São PaÜlo - METRO. 

Sala das Comissões, em 18 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Renato Franco, Relator - Virgílio Tá
vora - José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 170, de 1975 

Redação final do Projeto de Re
solução n.0 29, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou nos termos do art. 42, inciso IV, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇAO 
N.o , de 1975 

Autoriza a Prefeitura do Municí
pio de São Paulo a. realizar opera" 
cão de empréstim.G externo no valor 
de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta mi
lhões de dólares norte-americanos), 
a ser utilizado na construção da li
nha Leste-Oeste (La.pa-Itaquera) 
da Companhia. do Metropolitano de 
São Paulo - METRô. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o - É a Prefeitura do Município 

de São Paulo autorizada a realizar ope
ração de empréstimo externo com um 
consórcio de bancos, liderados pelo Eu
ropean Brazilian Bank Limited, de Lon-
dres Inglaterra no valor de .......... . 
uss' 50,000,000.0

1

0 (einqüenta mi~õe~ de 
dólares norte-americanos) de pnnc1pal, 
destinado a cobrir os gastos iniciais da 
construção da linha Leste-Oeste (Lapa
Itaquera) da Companhia do Metropoli
tano de São Paulo - METRO. 

Art. 2.o - A operação de empréstimo 
realizar-se-á nos moldes e termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, à 
taxa de juros, prazos, acréscimos e con
dições admitidos pelo Banco Central do 
Brasil, para registro de empréstimos d.a 
espécie, obtidos no exterior, e as demrus 
exigências normais dos órgãos encarre
gados da política econômico-financeira 
do Governo Federal, e, ainda, as disposi
ções da Lei Municipal n. o 8.233, de 4 de 
abril de 1975, publicada no Diário Oficial 
do Município, no dia 6 de abril de 1975. 

Art. 3,o - Esta Resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, requerimento de dis-

pensa de publicação de redação final 
que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 241, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de public_a
ção, para imediata discussão e votaçao, 
da redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 29, de 1975, que autoriza a Pre
feitura do Município de São Paulo a rea
lizar operação de empréstimo no valor 
de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões 
de dólares norte-americanos), a ser uti
lizado na construção da linha Leste-Oes
lte (Lapa-Itaquera) da companhia do 
Metropolitano de São Paulo - METRó. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 
1975. - Rtzy Santos. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães1 Pinto) 
- Aprovado o requerimento, passa
se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, 

declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ra:m permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

Está esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Sem~.dor 
Jarbas Passarinho, primeiro orador Ins
crito para esta oportunidade. 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, agradeço a 
gentUeza do nobre Senador Alexandre 
Costa, permitindo-me, por c.essão e com 
a autorização da Mesa, falar ne.ste ins
tante. Faço-o, Sr. Presidente, porque já 
é impossível manter-me em Brasília a 
partir do dia de hoje e porque creio que 
que é imperativo haver um de.sdobra
mento das ocorrências de ontem, nes
ta Casa. Volto a agradecer ao meu nobre 
colega de bancada, Senador Alexandre 
Costa, a oportunidade de usar da palavra 
neste instante. 

Há menos de 15 dias, Sr. Presidente, 
sustentei um debate, durante cerca de 7 
horas, com estudantes de todo o Rio 
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Grande do Sul, concentrados na cidade 
de Cruz Alta. E entre mais de vinte de.;. 
batedores, verifiquei que os assuntos 
mais constantes faziam referência à cha
mada baixa qualidade do ensino brasilei
ro e à atividade, como ontem foi aqui 
denominada, coercitiva do Decreto-Lei 
n.0 477. 

Minha primeira providência, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ao debater com 
os estudantes, foi servir-me de um do
cumento proporcionado por um deles, 
que foi precisamente o texto do Decreto
Lei n.0 477, mimeografado e entregue aos 
oitocentos participantes do debate. 

A grande surpresa do primeiro deba
tedor comigo foi a de ter verificado não 
ter sido eu o autor do Decreto-Lei n.0 

477. Pela data da sua publicação, pôde 
ele constatar que era eu Ministro do Tra
balho do Presidente Costa e Silva quan
do esse decreto foi editado. Era V. Ex.a, 
ilustre Senador Magalhães Pinto, o nos
so magnífico Chanceler da República 
naquele mesmo Governo. E, para o co
ração de V. Ex.a, deve ter sido muito ale
g·re ver reconhecida, no tempo, uma ati
tude pessoal que V. Ex.a tomou, apoiado 
pelo Presidente da República, no senti
do de negar a assinatura do Governo 
brasileiro ao tratado da não proliferação 
das armas atômicas, o que nos permite, 
hoje, ter a garantia de, em poucos dias 
mais, assinar um tratado que permitirá 
ao Brasil a utilização pacífica da ener
gia nuclear, sem qualquer dependência 
do mercado exterior. 

Depois de desfeita essa primeira im
pressão, tive a oportunidade de debater 
o Decreto-Lei n.o 477 com os estudantes 
presentes. Havia, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, - e dirijo-me especialmente 
aos Senadores do Rio Grande do Sul -
dez presidentes de diretórios da Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul, 
que se haviam deslocado para Cruz Alta 
a. fim de participar do debate. Entre os 
dozes primeiros debatedores inscritos fi
guravam precisamente os dez presiden
tes dos diretórios da Universidade Fe
deral do Rio Grande do Sul. 

O primeiro debatedor, um estudante 
de Direito, de nome Renato, surpreen
deu-me porque, pela primeira vez, vi 
colocado o problema nos seus devidos 
termos. Embora fizesse ele uma referên
cia ao Decreto-Lei n.O 477, na verdade 
subordinou seu raciocínio ao Decreto-Lei 
n.0 228, que é como um desdobramento 
da chamada "Lei Suplicy de Lacerda". 

É pasmoso, Sr. Presidente, como, quer 
na área estudantil, quer na área pública 
em geral, se desconhece que o instru
mento impeditivo da atividade política 
do estudante nas universidades é preci
samente o Decreto-Lei n.0 228, desdobra
mento, como disse, da "Lei Suplicy de 
Lacerda", e não o Decreto-Lei n.O 477. 

Louvei o estudante pelo conhecimento 
da causa e disse-lhe que aceitava dis
cutir o problema, em termos que não 
me arreceavam, porque eu era, ali, um 
convidado entre 800 estudantes, de di
ferentes filiações partidárias, de dife
rentes concepções de filosofia de vida. 
O que eu exigia, apenas, era mútuo res
peito e mútua confiança, sem o que não 
adianta o diálogo, que se torna então 
completamente vazio e sem sentido. 

Ao cabo de algum tempo de discussão, 
esse estudante reconheceu, e com ele a 
assembléia em Cruz Alta, que a tese que 
algumas pessoas defendem e muito par
ticularmente o MDB - de voltar o di
retório acadêmico a ser: primeiro, um 
instrumento obrigatório, às expensas da 
universidade; segundo, que a ele se de
volva o papel político do passado - essa 
tese está centrada na discussão da cha
mada "Lei Suplicy de Lacerda" ou do 
Decreto-Lei n.0 228. 

Há uma propositada distorção, que eu 
chamaria de desinformação, a respeito 
do Decreto-Lei n.0 477. Comecei por mos
trar o que ontem tentei nesta Casa, e 
infelizmente não pude; porque fosse o 
meu aparte excessivo, porque fosse a 
oportunidade para o orador pouco apro
priada, não pude completar o meu ra
ciocínio. 

Mostrava eu, Sr. Presidente, depois, 
quando falei em nome da Liderança, -
o que não queria, porque, embora .ontem 
estivesse eu aqui, por delegação do Se
nador Petrônio Portella, com a responsa
bilidade da liderança da bancada do meu 
partido, eu não queria envolver o meu 
Partido neste assunto, uma vez que ares
ponsabilidade era minha, pessoal ,e o 
Governo que estava sendo cogitado de 
julgamento a este respeito era o Governo 
passado e não o presente - ... 

O Sr. Petrônio Portella - Permite V. 
Exa? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
muito prazer. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a foi 
e é o intérprete do partido, em se tra-
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tando do assunto. Não precisa de dele
gação do Líder. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Mui
to obrigado, nobre Senador Petrônio Por-
tella. · 

Nesta Casa, para alguns que talvez só 
a freqüentem muito recentemente, é pre
ciso que se saiba que nesta Casa a ban
cada do MDB como a bancada da ARE
NA trataram de todos os assuntos su
postamente delicados e difíceis sem que 
nunca, até aqui, perto do fim deste pri
meiro período dos noss0s trabalhos, ti
vesse havido mais que veemência verbal, 
perfeitamente compatível com a vida de 
qualquer parlamento. 

Mas ontem, Sr. Presidente, o fato so
breexcedeu a estas perspectivas. E, 
quando, ontem, eu ainda dizia ao nobre 
Senador Marcos Freire que era partidá
rio de uma lei de imprensa de responsa
bilidade, ao lado de uma liberdade, e 
caracterizei, como tal, o modelo inglês, 
é porque eu teria a oportunidade de ler, 
como ainda hoje li, noticiário que me 
atribuem - e tomo a Casa como teste
munha: não apenas a minha bancada, 
mas a bancada da Oposição, em relação 
a esta inverdade que me foi atribuída -
- que, deste plenário, determinei a pri
são de um assistente. Sabe toda a Casa 
que isso é totalmente mentiroso! Ape
nas depois de cerca de quarenta minutos 
de ouvir o Senador Marcos Freire e de, 
nos momentos em que a galeria ·se ma
nifestou por palmas, e a minha atenção 
ter sido normalmente voltada para olhar 
quem palmeava, percebi sistemática 
atuação de uma só pessoa contra mim. 
Tive dúvidas se seria comig_o. Pedi ao 
m~u eminente colega e Senador pela 
Bahia Heitor Dias - que todos nós lou
vamos pela sua compostura ·e pelo seu 
trato fidalgo e urbano -, sem indicar, 
sequer, a cor da roupa da pessoa, que 
olhasse naquela direção e verificasse se 
afinal era eu o motivo do deboche ou 
se, ao contrário, era alguém se voltando, 
por exemplo, para a bancada da im
prensa, e eu estivesse supondo que fosse 
comigo. 

Prestei atenção ao discurso de S. Ex.a 
o nobre Senador por Pernambuco, e tan
to assim que só o aparteei no momento 
em que achei que as suas id~ias diver
giam das minhas. Não fiquei, por meu 
turno, a me fixar numa pessoa, para so
licitar que me provocasse. Mas, afinal, 
quando foi dado o aparte do nobre Se
nador Paulo Brossard, e outra vez as ga-

lerias se manifestaram, indistintiva
mente olhei na mesma direção, e o mes
mo tipo de provocação recebi. 

Ora, Sr. Presidente, acho, como disse 
ontem, nesta Casa, que o insulto não é 
a mim, o insulto é à Casa. Se este Con
gresso, recebe - qualquer que seja a na
tureza dos presentes às galerias, qu17 nos 
devem honrar aqui - uma atitude de 
deboche, de tentativa de discriminar de
terminado Senador, esta Casa é que se 
apequena, é esta Casa que se apouca, é 
esta casa ·que se diminui! 

Lastimo, profundamente, que um cole
ga nosso de Congresso, um nobre Sr. 
Deputado, tenha, curiosamente, me pro
curado há cerca de um mês, para lem
brar-n{e que eu nunca aplicara o De
creto-Lei n.0 477 a estudantes pelo sim
ples movimento .de oposição, dizendo-me 
que estavam querendo fazer isto em São 
Paulo, ocasião em que me perguntou se 
eu poderia lhe fornecer documentos nes
se sentido. Eu lhe disse: "É claro. Passe 
em meu gabinete, e eu lhe provarei que, 
durante todo período do Governo do Pre
sidente Médici, só aplicamos o Decreto
Lei n.o 477 às pessoas que estavam en
envolvidas em partidos - e ontem os 
disse aqui: especialmente o Partido Co
munista do Brasil e a AP Marxista-Le
ninista - que se propõem, por documen
tos que lhes são pertinentes, à derruba
da do regim-e pela luta armada. Ontem, 
vim ligar o nome do nobre deputado à 
sua fisionomia. Para sul;'presa minha, 
verifico que, infelizmente, o gesto de 
cordialidade de alguns Senadores da 
bancada do MDB - o que tem sido co
mum na nossa Casa, de ambos os lados 
- ao me trazer um abraço que não sig
nificava necessariamente comprometi
mento com minhas idéias, de modo al
gum, mas simples cordialidade de quem 
sempre também cordialmente foi trata
do - por esse gestO senadores passam 
a ser interpelados, dentro desta Casa, 
que é soberana, por ninguém que pudes
se fazê-lo, exceto outro senador, se qui
sesse quebrar as regras comezinhas de 
ética parlamentar. 

Mas' eis que leio, Sr. Presidente, que 
fui eÚ o tumultuador, que fui eu que 
tentei agredir deputados, mandei pren
der estudantes, ou supostamente estu
dantes. 

É por isso que defendo a liberdade de 
imprensa paralela com a sua responsa
bilidade no noticiário que faz. E não a 
defendo de hoje, e não a defendi a 15 de 
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novembro para garantir a volta a esta 
Casa - defendi-a durante toda a minha 
vida! 

O nobre Senador Luiz Viana incorpo
rou ao seu livro, no estudo do perfil do 
Presidente Castello Branco, uma carta 
que o Major Jarbas Passarinho, estu
dante da Escola de Comando do Estado
Maior, em 1954, num dos momentos dra
máticos da vida brasileira, fez ao co
mandante · da escola, dizendo-lhe que 
não aceitava outro tipo de regime po
lítico que não fosse o democrático. E' já 
hoje, para honra minha, está dentro do 
livro do nobre Senador Luiz Viana esse 
episódio com respeito à personalidade do 
então meu Comandante de EScola de 
Estado-Maior, testemunho que, diga-se 
de passagem, não me foi pedido - eu 
o dei espontaneamente. 

Todo o meu passado, Sr. Presidente, 
tem sido nessa linha. E quando chego 
ao Ministério, sucedendo a uma das fi
guras mais queridas desta Casa, de 
comportamento extremamente lhano, 
homem de afetos, que é o nobre ex-Mi
nistro e Senador Tarso Dutra, tive 
oportunidade de dizer, no meu discurso 
de posse, desde logo, como há dias re
petia daquela tribuna, que não aceitava 
cultura pré-moldada, condicionamentos 
para a criação artística, porque ela seria 
imediatamente depravada. E disse mais: 
que também não me receava das idéias 
novas. Mas, servindo-me de Cammilo 
Castelo Branco, declarei que "ao altar da 
idéia nova eu também comparecia, só 
que às vezes eu me ria dos sacristãos, 
porque os achava muito chulos". 

Estava eu, Sr. Presidente, em Wash
ington, em fins de 1969, presidindo a 
delegação brasileira à m Conferência 
Internacional de Ministros do Trabalho 
das Américas, e recebi um telefonema do 
então General Emílio Garrastazu Médici. 
Disse-me ele pelo telefone: "Preciso de 
você no meu Ministério, mas já não o 
quero no Ministério do Trabalho, onde 
você fez um grande relacionamento com 
os trabalhadores e" - palavras de 
S. Ex.a - "onde não deixou nenhum 
cadáver; mas quero que você cause um 
impacto na juventude brasileira Preciso 
de você para que fale aos jovens do 
Brasil". 

Recebi a missão, Sr. Presidente, e de
cidi-me a cumpri-la na medida das mi
nhas forças. Imediatamente ao chegar 
ao Brasil e tomar conhecimento dos 
problemas remanescentes das universi-

dades brasileiras - só a Universidade de 
Brasília tinha sofrido duas· invasões de 
seu campus, com agressões violentas -, 
disse ao Sr. Presidente: Já que V. Ex.a 
me dá esta missão, cometa-me o direito 
de não permitir que um só campus uni
versitário seja invadido até que a autori
dade do Ministro da Educação seja de
monstrada totalmente falida, e, nesse 
caso, eu serei o primeiro a me demitir." 

Faço um apelo aos que tenham me
mória, que me apontem um único caso, 
nos 4 anos e 3 meses do governo do Pre
sidente Médici, em que uma universida
de, não apenas a de Brasília mas qual
quer outra do Brasil, tenha sido invadida 
pela polícia, e um estudante preso den
tro dela e violentado. 

Foi meu procedimento imediato diri
gir-me aos comandos responsáveis e di
zer que eu me responsabilizava, junto às 
autoridades universitárias. Pouco depois, 
eu fazia uma palestra, em televisão de 
Brasília e aqui, na própria bancada de 
imprensa e nos homens desta Casa, exis
te, pelo menos, um dos meus debatedo
res da ocasião. o Congresso estava fe
chado sob o artifício do recesso, e eu, 
Ministro de Estado, inserido no contexto 
que era responsável por esse fechamen
to, respondi à pergunta do jornalista, 
dizendo que o Congresso deveria ser rea
berto o mais depressa possível, na mi
nha opinião, porque o pior de todos os 
congressos - e frase feita não tem ori
ginalidade - seria muito melhor que a 
melhor de todas as ditaduras. 

Dias depois; Sr. Presidente, recebia, 
pelo jornal, de determinada figura, que 
não vem a pêlo citar, uma resposta fron
tal, em que se dizia: "Os políticos são 
energúmenos, e quanto mais tempo fe
cha:do este Congresso, melhor para este 
País". 

Hoje eu continuo político, com a voz, 
nesta Casa, que me foi dada pelo meu 
povo, apesar de toda as intrigas, de sete 
anos afastado das minhas bases, ainda 
praticamente com o dobro da votação 
do meu opositor. E a pessoa que se diri
giu a mim, diretamente, naquela ocasião, 
para dizer que os políticos eram ener
gúmenos e a democracia representativa 
não deveria ter sentido, não sei, hoje 
onde se encontra. 

Tenho, portanto, Sr. Presidente, me 
acostumado a receber fogos cruzados; 
defensor, desde 1.0-tenente, da PETRO
BRAS ·e do monopólio do petróleo, ao 
chegar ao Ministério do Trabalho, fui re-
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cebido por determinadas lideranças pa
tronais como sendo, no ·mínimo, um novo 
ministro populista ou criptocomun!sta. 

Passam-se os tempos, e eu haveria de 
vir a .ser citado em panfletagem dos gru
pos radicais de esquerda, deste País, co
mo fascista que violentou os estudantes. 

Compreende-se, portanto, Sr. Presiden
te, que no momento em que crítica se fa
zia à censura das obras de arte - que 
ontem, no dizer do nobre Senador por 
Pernambuco, na América do Sul apenas 
existem, com obrigatoriedade de censura 
prévia, em dois países, o Brasil e o Chile 
o que causou risos na assistência, - eu 
talvez, se estivesse usando a tribuna na
quele momento, em lugar do nobre Se
nador Marcos Freire, eu teria dito mais, 
são três países: o Brasil, o Chile e a 
União Soviética. 

Sr. Presidente, quando o Brasil in
gressou nesse passo que, realmente, foi 
ufu. retrocesso, o da obrigatoriedade da 
censura dos textos dos livros para serem 
publicados, tive o desprazer, como Minis
tro da Cultura do Brasil, na UNESCO, de 
verificar que, naquela altura, dois países 
apenas assim procediam: antes, como 
sempre, a União Soviética, que nem os 
direitos autorais paga, como se sabe, se
não em rublos, para utilização dentro da 
URSS. E o Brasil que aderira àquela 
tese! 

A minha posição, portanto, Sr. Presi
dente, é perfeitamente clara: o meu com
promisso é com o Homem e com a Liber
dade, que pertence às prerrogativas da 
pessoa humana, e não às qualidades do 
indivíduo, que este a sociedade tem o di
reito de conter, deter e disciplinar. 

Chego ao Sr. Presidente da República 
e discuto o problema do Decreto-L€i 
n.0 477. Ontem eu mostrava - falando 
a quem? A uma Casa desta natureza? A 
uma Casa onde a presença dos liberais é 
maioria? Não! Falava a uma assembléia 
militar de jovens oficiais superiores da 
Força Aérea Brasileira. E a eles eu dizia 
que o Decreto-Lei n.0 477 era uma lei 
draconiana. E ainda mais, dizia: "Não 
preciso dela". E as palavras que usei, du
rante o meu discurso de posse, no Minis
tério da Educação, lembravam palavras 
do Presidente Castello Branco, que afir
mara que "a autoridade docente não se 
reforça e não se aumenta a partir so
mente e exclusivamente de determinados 
textos de força. Ao contrário, a autorida.
de é imanente e pertinente ao professor, 
se ele a exerce, ao gestor, se ele a tem". 

Não haverá texto que dê autoridade 
para quem não· saiba ter autoridade 
diante daqueles a quem dirige. E, longe 
de ter criado problemas dentro da Es
cola de comando do Estado-Maior da 
Aeronáutica, eu tive palmas ao fim da 
minha palestra, porque sensibilizei meus 
companheiros. Disse-lhes mais: "Nem os 
nossos regulamentos militares, que pro
vém, há quatrocentos anos, em suas ori
gens, do famoso Código de Lippe, são 
tão severos, porque todos eles prevêem a 
classificação de todas as transgressões 
em leves, médias e graves, e, conseqüen
temente, ·cominam penas diferentes para 
cada tipo de infração. 

Tive alegria, Sr. Presidente, depois de 
falar durante oito horas para uma revis
ta, chamada Realidade, no ano de 1971>, 
em classificar o Decreto-Lei n.O 477 de 
"Lei de Newton depravada". Não foi um 
nobre Sr. Deputado ou um Sr. Senador 
em campanha eleitoral que o fez, mas 
um Ministro de Educacão dentro de um 
sistema considerado, pÕr muitas pessoas 
radicais, como uma ditadura típica. E 
eu me referia, naturalmente, à terceira 
Lei de Movimento de Newton, de que "a 
toda ação deve corresponder uma reação 
igual e contrária". E eu chamava o De
creto-Lei n.0 477 de "reação depravada", 
"Lei de Newton depravada", porque, pa
ra uma pequena falta, que poderia ter 
uma punição muito menor, ele previa 
sempre três anos fora da universidade, 
fosse - como disse ontem nesta Casa -
portar um livro com traços subjetivos, se
gundo o julgamento de um encarregado 
de um inquérito, e até o seqüestro de um 
reitor ou a dinamitação de uma univer-
sidade. · 

Para alegria minha, Sr. Presidente, um 
projeto, nesta Casa, de autoria do nobre 
Senador Nelson Carneiro, apresentado 
ainda na legislatura passada e agora de
sarquivado, com a assinatura dos nobres 
Senadores Danton Jobim, Adalberto Se
na, Amaral Peixoto, Benjamim Farah, 
Franco Montoro e Ruy Carneiro, portan
to, todos homens de Oposição, na funda
mentação do pedido de revogação do De
creto-Lei n.0 477, o autor citado em fa
vor da fundamentação é Jarbas Passari
nho. (Palmas.) 

O que prova, portanto, que não se tra
tava aqui de alguém que estivesse dian
te de um julgamento, em que, ainda on
tem, se utilizou a palavra réu, para expli
car posições de intransigência e intole
rância. 
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Estão presentes os nobres Senadores 
.signatários do projeto, e o desmintam se 
:PUderem. 

Como principio de Direito, Sr. Presi
dente, o recurso, como ainda hoje me di
zia o nobre Senador Tarso Dutra, era um 
direito assegura:do, embora apenas im
:plicito. Por solicitação minha - isso 
também se contém no projeto do nobre 
Senador Nelson Carneiro - ao Presi
dente da República, em 13 de julho de 
1970, o Dr. Romeu de Almeida Barros, 
Consultor-Geral da Re:pública, numa in
terpretação que o Senador Nelson Car
neiro chamou de construtiva, •entendeu 
que das decisões condenatórias cabia re
curso voluntário ao titular da pasta da 
Educação e Cultura, e, em seguida, per
mitiu que mesmo as situações absolutó
rias também fossem obrigatoriamente le
vadas ao Ministro de Estado. 

Por este motivo, ao ·concluir meu tem
po de Ministro da Educação, pude :publi
car um quadro, em que mostrei cinqüen
ta e quatro desclassificações e anulações 
de punições do 477, contra apenas trinta 
e oito aplicações, que insisto, em pessoas 
de comprovado relacionamento com :par
tidos que se destinam, pela luta armada, 
à eonquista do poder e à derrubada do 
regime. 

·Como se tratava, Sr. Presidente, de um 
assurito eminentemente pessoal, dizia 
ontem a V. Ex.a e aos meus nobres Pares 
da minha dificuldade de tratar desse as
sunto. Mas aqui está, num processo da 
Universidade Federal de Santa Maria, 
em que ·contra três estudantes daquela 
universidade, que, em 1972, tinha sido 
aplicado o Decreto-Lei n.0 477: Luiz Car
los Ilha Font Coronel, Paulo Prestes Al
meida e Luiz Galachi Morais. 

Meu despacho, Sr. Presidente, que pe
ço à Casa a benevolência de ouvir: 

''DECISÃO 
Analisei, pessoal e detidamente, os 
autos do presente processo. Não sei 
o que, nele, mais louvar: se a lisura 
com que se houve o encarregado do 
inquérito sumário, se a coragem com 
que o Magnífico Reitor deu sua de
cisão absolutória. 
Assim entendo a democracia; e só 
assim. Não importa que es comunis
tas, obcecados e odientos, até se riam 
de nós, de nossos "escrúpulos peque
no-burgueses". Se repetíssemos o 
modo de eles agirem, se condenásse-

mos sem defesa, se puníssemos o 
"delito de convicções", estaríamos 
nos equivalendo a eles, não defen
deríamos a democracia, mas um to
talitarismo cuja diferença para o dos 
comunistas seria a:penas o fato de es
tarmos no poder. 
No caso presente, não há uma só evi
dência de envolvimento da universi
dade, em suas múltiplas atividades 
letivas, no processo subversivo que 
será julgado pela justiça competen
te. Esta decidirá do grau de compro
metimento de cada um, enquanto ci
dadão, e não enquanto estudante. 
Desde já, na denúncia, o promotor 
militar distingue ativistas de meros 
simpatizantes. 
Recomendo, pois, ao Magnífico Rei
tor da Universidade Federal de San
ta Maria o aoompanhamento do ca
so, :para posterior providência, se ca
bível. Por ora, nada mais justo que 
homologar a sua decisão de absolvi
ção dos estudantes. 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

Brasília, 29 de maio de 1972. - Jar
bas G. Passarinho." 

Ora, Sr. Presidente, este Decreto-Lei 
n.0 477 ficou estritamente limitado. Pri
meiro, explicitamente garantida a segun
da instância, segunda instância que fru
tificou pelo número de casos de sua des
qualificação; segundo, pela aplicação 
parcimoniosa, e não se diga que a Nação 
estava absolutamente tranqüila. Sabemos 
que os anos de 1971 e 1972 foram mar
cados por uma ação extremamente po
tente dos terroristas na guerrilha urba
na, já que a guerrilha rural havia fa
lhado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, desde 
a minha primeira discussão que tive a 
honra de fazer, aqui, com o nobre Sena
dor Franco Montoro, sempre que não se 
tratava de atribuir ao Decreto-Lei ... 
n.o 477 o impedimento da atividade po
litica do estudante. Não é ele quem o 
impede. O que o Decreto-Lei n.0 477 im
pede, sobretudo sob essas condições que 
nortearam a sua aplicação durante o 
Governo do Presidente Médici, é preci
samente uma ação subversiva sem con
seqüência. 

Houve momentos, em entrevistas à te
levisão, em que debati o assunto e disse: 
"Até admiro aquele que se bate pela sua 
causa; admiro aquele que morre pela sua 
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causa; àdmir<J, um pouco menos, aquele 
que mata por ela", mas já repeti, nesta 
Casa, como disse Ge<Jrge Bernard Shaw 
certa vez, que <J fato· de alguém morrer 

·por . uma· causa nã<J significa que essa 
causa seja boa. 

O que nã<J admiro é a tentativa da 
luta armada para· a derrubada do poder, 
e, Iio caso do fracasso, a impunidade. Os 
"aqui-dei-rei!" são intocáveis, porque 

· esta área não deve ser responsabilizada. 
Em nome de que princípio? Em nome 
de que princípi<J . liberal, digo eu? 

Pois bem, Sr. Presidente, hoje, feliz
mente, a discussão ·desloca-se de certo 
modo e passa-se a fazer em relação à 
conveniência <Ju não da atividade poli-

. tica do estudante. 
Tive ocasião de responder a estudan

te que me escrevera; carta de Santa Ca
tarina. Reclamava por que no seu curso 
·de Ciências· EconQm.icas, · segundo ele, 
era proibido estudar Kàrl Marx. Lá está 
a minha. resposta nos arquivos que, na
turalmente, o .nosso querido Ministro e 
colega Ney Braga poderá proporcionar 
a quem quiser ler. Dizia a esse estudan
te: "Nã<J entendo que se proiba Karl 
Marx, porque seria uma aberração que 
uma universidade, no momento em que 
faz uma pesquisa de doutrinas sociais 
contemporâneas, não estude Marx, por
que Marx passa ser tabu e nome proi-
bido!" · · 

O que não entendo paralelamente tam
bém é que, em vez de se fazer a radio
grafia das idéias de Marx, sobretudo do 
ponto de vista de economia, no campo 
econômico, faça-se dele o catecismo para 
a catequese. Aí, ·não ·cabe ao professor 
o direi to de utilizar uma assembléia res
trita, um auditório cativo que muitas ve
zes não desenvolveu ainda o seu senso 
de crítica capaz de analisar aqueles con
ceitos cie ·valor e, neste caso então, é um 
desserviço que se presta à própria for
mação cultural do brasileiro. 

Mais que iss<J, Senhores, seria a im
punidade, e não me cabe defender a 
impunidade. 

Proferindo estas palavras, com que de 
minha parte encerro este assunto, quais
quer que sejam as outras aqui proferidas, 
apenas se for o caso de atingirem a mi
nha honorabilidade pessoal, reconheço, 
Sr. Presidente, que há muita gente inte
·ressada em fazer a minha caricatura in
teiramente desfigurada. 

Já falei nesta Casa sobre o ensino 
pago e mostrei que, nas vezes em que 
cheguei a um auditório de estudantes, 

· mesmo contando com hostilidade inicial, 
expus qual era o ·meu verdadeiro pensa
mento sobre o que eles chamam de en
sino pago - saindo debaixo de palmas. 
Na verdade, se trata - como disse on
tem, aqui - de uma idéia que tive, de 
que não basta ao estudante pobre a uni
versidade gratuita. Ao estudante pobre 
é preciso, ainda, prover sua subsistência, 
a roupa com que vestir-se, o transporte 
com que locomover-se. Imaginava que o 
mais democrático dos impostos de um 
regime neocapitalista, que é o imposto de 
renda, pudesse servir de parâmetro para 
o pagamento, por parte dos pais e res
ponsáveis de alunos de famílias abasta
das, de um máximo de dois salários mí
nimos por ano, para que este fundo se 
constituísse em um fundo rotativo de 
bolsas de estudo, na Caixa Econômica 
Federal, ein que o estudante nada paga
ria de juros e assinaria, exclusivamente, 
sem nenhum avalista, a responsabilidade 
da tomada do empréstimo. Mas esse di
nheiro viria daqueles que podem pagar. 

· E, para surpresa minha, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, além de ver o meu pro
jeto totalmente desfigurado, foi apresen
tado aos estudantes como se eu fora par
tidário de um pagamento indiscrimina
dD, que todos os estudantes pagassem, 
quaisquer que fossem as suas condições 
sócio-econômicas. 

Visitava eu uma cidade do interior do 
Brasil e encontro, no Projeto Mauá, mo
ças enfermeiras, estudantes do Rio de 
Janeiro, que me pedem explicação. Uma 
me disse·: "Sou filha de pai que recebe 
salário mínimo. Gomo o Selih·or quer que 
eu pague quinhentos cruzeiros por ano à 
universidade?" Tive, então, de explicar 
que tal nunca foi idéia minha, até por
que, tomando o imposto de renda como 
parâmetro de comparação, fazíamos com 
que tod·OS os isentos desse imp:osto nada 
pagassem, e todos aqueles que pagam so
bre as alíquotas iniciais do imposto de 
renda também nada pagassem; apenas 
os abastados começariam a pagar. E en
contro, Sr. Presidente, para uma dessas 
surpresas dos homens de 55 anos de ida
de, estudantes de mãos dadas, aliados à 
plutocracia egoísta, que diz: "Meu pai 
já paga imposto e não precisa pagar 
outro", e um grupo radical, absoluta
mente radical de esquerda, de mãos da
das aos ricos, para tentar impedir que 
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esse projeto pudesse beneficiar cente
nas, milhares de estudantes <pobres que 
estão nas universidades brasileiras, quer 
públicas, quer privadas. É um equivoco 
supor que as universidades privadas são 
apenas freqüentadas por estudantes ri
cos. Mesmo a Mackenzie, na terra dos 
paulistas - e aqui estão os Senadores 
por São Paulo - tem seus cursos notar
nos freqüentados, muitas vezes, por es
tudantes que trabalham durante o dia, 
para poderem pagar os seus cursos à 
noite. 

Desfigurou-se uma imagem dessas,. e 
se escrevem nos panfletos que eu era 
elitista, a ponto de desejar que todos os 
estudantes fossem obrigados . a pagar, 
para que, assim, os estudantes pobres 
não pudessem chegar a ser doutores. 

Daí, Sr. Pr~sidente, o profundo cons
trangimento com que, nesta Casa, tantas 
vezes pedi que se discutisse o Decreto
Lei n.O. 477. Ainda ontem o nobre Sena
dor Franco Montare disse que o discuti
mos. Sim, mas sempre com limites exí
guos de prazo. Nunca quis fazer a defesa 
da permanência do Decreto-Lei n.0 477, 
mas mostrar que não cabia o argumento 
de dizer que ele impede a atividade poli
tica, e provei co!I). fatos, de estudantes 
que vieram diretamente de suas facul
dades para a Câmara Federal. Oomo im
pedidos? Nobres Senadores da Oposição 
aqui nos disseram, com orgulho natu
ral, do apoio maciço que receberam, e 
ostensivo, de estudantes universitários 
durante as suas campanhas eleitorais. 
Como impedidos? 

O único argumento, Sr. Presidente, 
que me pareceria válido admitir, quando 
o Senador Nelson Carneiro pede a revo-. 
gação desse decreto, o único argumento 
que me pareceria válido é dizer· que esse 
dispositivo, nos termos em que está, de
pende dos humores daqueles que o apli
cam. Nesse· ponto presto homenagem ao 
jurista e velho batalhador, a quem 
aprendi a admirar desde os seus tempos 
de deputa~o. 

Aí está, Sr. Presidente, <J que me pa
rece a distinção completa entre algo que 
significaria uma nova discussão nesta 
Casa, e em qualquer outra, e se o dire
tório acadêmico deve ter outra vez o 
papel político do passado, ou não. 

Isto não está no Decreto-Lei n.0 477. 
Está em legislação não pertinente ao 
Decreto-Lei n.0 477. 

Aos meus colegas do MDB desta Casa, 
com os quais convivi estes quatro meses 
iniciais desta legislatura, agradeço as 
provas, profundamente sensibilizadoras, 
que de S. Ex.as recebi durante todo este 
tempo. 

Se se recorrer à taquigrafia há de se 
verificar que em nenhum momento, 
qualquer que tenha sido a minha vee
mência ou velocidade com que falei nes
ta Casa, em nenhum momento se pode 
identificar uma só palavra, um só qua
lificativo que atinja a honorabilidade, a· 
respeitabilidade de qualquer dos meus 
colegas. 

Sr. Presidente ·e Srs. Senad<Jil."es, !Se 
ontem, 'nesta Casa, me vi na contingên
gia de repelir provocações sucessivas, é 
provável que eu mereça críticas daque
les que acham, como esse próprio jornal 
que se dá ao luxo de admitir poder de
cisório em relação à ARENA nacional, 
que aqham não tenha condições emo
cionais para aspirar a sua presidência, 
por exemplo. 

Somos aqui pelo menos, se não me en
gano, três senadores sistematicamente 
citados como candidatos à presidência 
do partido. Nenhum, ao que me consta, 
saiu de bandeira na mão a fazer pro
selitismo, a candidatar-se a si próprio. 
E na Câmara dos Deputados, e fora dela, 
outros que também tiveram o seu nome 
lembrado para a presidência nacional 
deste partido, para a honrosa substitui:. 
ção do Senador Petrônio Portela, tive
ram a compostura e a decência de se 
conduzir como pessoas que sempre de
clararam que, se escolhidas pela base 
natural do processo de escolha, aceita
ri8.m, naturalmente, essa indicação como 
uma missão a cumprir. Ela é, acima de 
tudo, um desafio. 

Nós, nesta Casa, da bancada do MDB, 
como também da bancada do 'meu par
tido, a ARENA, temos tido mais do que 
palavras, temos tido ações, ações que 
provam que o n<Jsso comportamento visa, 
acima de tudo, a uma aliança maior, 
qualquer que· tenha sido, ou seja, ou 
venha a ser a discrepância do nosso 
pensamento e das nossas concepções fi
losóficas. 

Como disse, todos queremos um pais 
que caminhe definitivamente, solida
mente para um regime verdadeiramen
te democrático, queremos um país que 
tenha a garantia assecuratória dos prin
cípios fundamentais da pes-soa humana. 
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E não é com provocações, não é encanzi
nando as pessoas, não é com tentativas 
de desfigurar-lhe a imagem perante a 
História que se conseguirá uma aliança 
dessa natureza. 

Sr. Presidente, de mim, considero que 
homem público é o menos defendido de 
todos os tipos humanos. Estou pronto a 
ser julgado pela História. 

Resta que as minhas palavras sejam 
dirigidas aos meus queridos companhei
ros de >bancada. Se ontem, no início da 
sessão, eram tão poucos, no momento em 
que viram seu companheiro, numa luta 
leal, a defender seus pontos de vista, 
acorreram todos eles, por alguns a quem 
de longa data tenho admiração profun
da, outros com os quais começo a con
viver. 

No momento em que calo a minha voz 
sobre este assunto, Sr. Presidente. permi
ta-me que, na pessoa de V. Ex.a e de 
toda a Mesa, e na pessoa de meus com
panheiros do MDB como da ARENA, es
pecialmente os meus companheiros da 
ARENA que me trouxeram a sua solida
riedade, como aqueles do MDB que tive
ram um gesto de cortesia, permita-me 
que diga: a ponte não foi destruída! 
(Muito bem! Muito bem! Palmas prolon
gadas. O orador é cumprimentadG.) 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder de 
partido. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães PintG) 
- Concedo a palavra, ao nobre Senador 
Franco Mon toro, como Líder. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, no discurso se
reno que acaba de proferir o nobre Se
nador Jarbas Passarinho, pode-se dis
tinguir dois aspectos, o que é importan
te destacar: primeiro, o aspecto pessoal, 
relativo à atuação de S. Ex.a no Minis
tério da Educação, e em sua vida pública 
em geral; o segundo aspecto, a discus
são da validade, da utilidade, ou não, cdo 
Decreto n.0 477. 

Quanto aos aspectos pessoais, quero 
reafirmar, agora aquilo que foi dito on
tem e que representa o pensamento co
mum dos membros integrantes da banca
da do MDB. 

Vemos, na pessoa do Senador Jarbas 
Passarinho, um dos parlamentares mais 
ativos ,presentes, dispostos ao debate, ao 
conta to com as bases, e em defesa de suas 
idéias, percorre todo o território nacional. 

Queremos reconhecê-lo publicamen
te, porque isto é a verdade, para que S. 
Ex.a tenha o reconhecimento explícito 
que nunca foi afirmado, porque não se
ria verdade, que S. Ex.a tenha sido o au
tor do Decreto-Lei n.0 477. Assumindo o 
Ministério da Educação, S. Ex.a já en
controu essa norma. 

O MDB tem feito justiça. a S. Ex.a ao 
reconhecer, não agora, mas num do
cumento que é a justificação de projeto 
de lei apresentado por nossa bancada, 
sob a liderança do Senador Nelson Car
neiro- o Projeto de Lei do Senado n.0 8, 
de 1971 -, onde declarávamos expressa
mente - e é preciso se reafirme, porque 
a História se há de fazer com a verdade, 
e não com a. mentira, não com a sone
gação de informações ou com meias
verdades: 

"Foi então que o Sr. Ministro Jarbas 
Passarinho baixou a Portaria n.0 

3. 524, de 3 de outubro de 1970, e que, 
entre outras providências, dispõe 
que: 
"Das decisões punitivas caberá re
curso ao Ministro da Educação e 
Cultura.." 

Ato da maior significação. Se se aplica 
0 477 a um estudante, se a medida foi 
punitiva, há um recurso o~rigatór~o para 
que o Ministro da Educaçao reveJa essa 
medida. Ato devido à iniciativa do Mi
nistro Jarbas Passarinho e reconhecida 
expressamente na justificação do projeto 
de lei apresentado pela bancada do MDB. 

Do projeto, fazemos também referên
cia. a um trecho da exposição de motivos, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro: 

"O Sr. Ministro Jarbas Passarinho, 
ao batizar o Decreto-Lei n.0 477 da 
"Lei de Newton depravada", tradu
ziu o sentimento geral da Nação." 

E seguem-se outras considerações. 
Tem S. Ex.a, hoje como ontem, o reco

nhecimento da sua atitude, de um ho
mem que, dentro de um conjunto de cir
cunstâncias, procurou lutar para atenuar 
os efeitos nocivos desse decreto-lei. Rea
firmo aqui o nosso testemunho que é o 
pensamento unânime da nossa bancada. 

Mas, Sr. Presidente, ao lado do aspec
to pessoal que não está em discussão, 
nenhum de nós teve, em qualquer mo
mento nem o Senador Marcos Freire ao 
proferir o seu discurso ontem, nem os 
demais senadores que aqui intervieram 
através de apartes, nenhum deles teve a 
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intenção de atingir pessoalmente o no
bre Senador Jarbas Passarinho. 

E passo, Sr. Presidente a outro aspecto 
~o problema, o aspecto objetivo, este que 
mteressa ao Congresso, que interessa ao 
estudante e que interessa à Nação. Esse 
decreto deve ser mantido ou deve ser re
vogado? 

O nobre Senador Jarbas Passarinho, 
disse, em sua sustentação - não sei se 
foram, exatamente, estas as suas pala
vras, mas parece ter sido este o seu pen
samento: o decreto só foi aplicado ao 
menos na sua gestão, naqueles casos em 
que havia atos ou movimentos que pre
gavam a luta armada para a derrubada 
do poder. 

Se este é o pensamento de S. Ex.a, te
mos o grande argumento para a revoga
ção desse decreto-lei, porque para esses 
atos e para esses crimes já existe a Lei 
de Segurança Nacional, já existe o Có
digo Penal, e toda uma legislação espe
cial que dispõe sobre os a tos de subver
são contra a ordem constituída. 

Não há necessidade, portanto, de man
ter esse famoso Decreto-Lei n.0 477 e nem 
mesmo aquele Decreto-Lei .0 228, que 
regulamentou a famosa "Lei Suplicy", 
que retirou dos centros acadêmicos aque
la possibilidade de atuação em face da 
vida pública brasileira, que construiu, m. 
História do Brasil, episódios da maior 
significação. 

1 Nossas faculdades de Direito, nossas 
escolas superiores, nos lugares de honra, 
mantêm a fotografia daqueles heróis que 
lutaram pela causa pública contra a es
cravidão, pela República, pelas liberda
des humanas, em diversos momentos de 
nossa vida pública; em São Paulo, nas 
escolas superiores que já existiam ao 
tempo de 1932, da famosa Re~olução 
Constitucionalista que interrompeu as 
aulas para que os estudantes fossem lu
tar pelas liberdades constitucionais; na 
Volta, de autoria de Guilherme de Al
meida- existe um monumento em cada 
faculdade, lembrando a atuação dos es
tudantes na luta pelas liberdades demo
cráticas. O verso famoso de Guilherme 
de Almeida: 

Não se pode, portanto, tirar dos nossos 
jovens o direito de participar ativamen
te dos grandes debates da vida pública 
brasileira. 

Esse decreto estabelece - não direta
mente uma proibição dessa luta, mas 
através de medidas draconianas, a que se 
referiu S. Ex.a. - um clima que é, ine
gavelmente, incapaz de ser um ambien
te favorável para o desenvolvimento nor
mal das atividades de qualquer comuni
dade humana. 

Eu me permito citar, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, três dispositivos desse de
creto-lei, entre outras cominações: 

"Constitui crime conduzir material· 
subversivo de qualquer natureza." 

Eu me socorro do exemplo citado pelo 
nobre Senador Jarbas Passarinho: O 
Capital, de Karl Marx, ou outro livro so
bre as técnicas marxistas-leninistas, que 
é o livro de estudo obrigatório para quem 
faça estudo de matéria social, econômica 
ou política. 

Conduzir esse documento será conside
rado crime, dependendo do arbítrio do 
julgamento daquela autoridade, diretor, 
professor ou empregado do estabeleci
mento. Qual é a pena? Se se tratar de 
aluno: 

"Pena de desligamento e a proibi
ção de se matricular em qualquer 
outro estabelecimento de ensino pelo 
prazo de três anos." 

O que significa? Pela desatualização 
em que estará o aluno, praticamente, a 
proibição do ensino superior, a um aluno 
que seja apanhado com um livro que 
possa ser considerado subversivo. E, po
sitivamente, o mais subversivo desses li
vms seria o citado pelo Senador Jarbas 
Passarinho - O Capital, de Karl Marx. 
Vai depender do arbítrio da pessoa. 

Mas, há mais. Quanto ao processo: 

"A apuração das infrações a que se 
refer~ este decreto-lei far-se-á me
diante processo sumário. Os prazos 
são de 48 horas para a defesa." 

Não há processo em que se dê 48 hon · 
para a defesa. Quarenta e oito horas 
para a sentença. 

"Quando se sente bater 
No peito heróica pancada, 
Deixa-se a folha dobrada 
Enquanto se vai morrer." 

É o sentimento patriótico que deve ba
ter em cada coração e não pode estar 
ausente do coração da juventude. 

E no conjunto de prazos de todo o pro
cesso: esse conjunto não pode ultrapas
sar o prazo de vinte dias. Não há pro
cesso que possa ser julgado nesse período. 
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A lei é inútil porque há outras dispo
sições em lei que defendem a segurança 
nacional. O decreto-lei contém- dispositi
vos inaceitáveis. E quem os afirma? Eu 
me permito citar duas grandes autorida
des: Seabra Fagundes, que, em discurso 
proferido na 5.a Conferência Nacional da 
Ordem dos Advogados do Brasil, se refe
re ao Decreto-Lei n.0 477. Ao falar de 
certos desvirtuamentos, diz: 

"Disso se tem exemplo chocante no 
Decreto-Lei n.0 477, de 26 de feverei
ro de 1969, sobre infrações discipli
nares praticadas por professores, 
alunos, funcionários ou empregados 
de estabelecimento de ensino público 
ou particular", 

•• <J qual se comina, para as infrações ar
roladas quando se trate de aluno, a pena 
de: 

"Desligamento e a proibição de se 
matricular em qualquer outro esta
belecimento de ensino pelo prazo de 
três anos." 
"Esta penalidade" - acrescenta 
Seabra Fagundes - "que priva o es
tudante de acesso à escola por tempo 
suficiente a -incapacitá-lo para o re
torno ao estudo, seja pela desatua
lização, seja pela mudança natural 
de rumo nas suas aspirações, atenta 
de modo flagrante, contra o direito 
humano à educação, que a Emenda 
Constitucional n.0 1 -, repetindo le
gislação anterior desde a Constitui
ção de 1934- inscreve, enfaticamen
te, no título "Da Família, da Educa
ção e da Cultura". E o art. 176, que 
diz: 
"A educação, inspirada no princípio 
da unidade nacional e nos ideais de 
liberdade e de solidariedade huma
na, é direito de todos e dever do Es
tado, e será dada no lar e na esco
la" 

E acrescenta e finaliza Seabra Fagun-
des: 

"Para deixar mais nítido ainda o que 
de desmedido se contém nessa fór
mula insólita de defesa das institui
ções é de considerar que uma tal pe
nalidade, em pleno século XX, sob a 
vigência da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, na qual se dis
põe incisivamente que "todo homem 
tem direito à instrução", lembra a 
proibição de ministrar aos escravos 
educação vigente na era do Brasil 
colonial." 

É a opinião de um dos maiores juristas, 
Ministro da Justiça, homem que honra 
as letras jurídicas brasileiras. 

Há um segundo depoimento, Sr. re
sidente, que é preciso ler no debate obje
tivo desta medida, porque a nossa inten
ção não é provocar agitações, não é gerar 
inquietações; é discutir problema que in
teressa à nossa juventude. E o debate, <lc
forma objetiva e serena como fez o nobre 
Senador Jarbas Passarinho, só pode con
tribuir para o esclarecimento da matéri·
e, temos a certeza, pela aprovação final 
do projeto proposto pela bancada do Mo
vimento Democrático Brasileiro, que visa 
à revogação desta medida. 

O depoimento que quero citar foi dado 
por um antigo Ministro da Educação, 
uma das figuras que honra a vida públi
ca brasileira e, hoje, o Senado Nacional, 
no debate sobre a matéria, na Comissão 
de Educação, após a votação em separa
do do Senador Paulo Brossard e de nos
so voto, falou o Senador Gustavo Capa
néma, num depoimento sereno, objetivo, 
autorizado, que honra S. Ex.a e honra o 
Senado da República. 

No Diário do Congresso Nacional de 13 
de maio último pode-se ler o seguinte 
trecho: 

"Sr. Presidente, fui Ministro da Edu
cação durante 12 anos - 11 anos e 
4 meses. Tive um convívio sempre 
assíduo com professores e estudantes. 
Nos últimos 8 anos desse período, es
távamos numa ditadura. Naquele 
tempo não me pareceu necessária a 
expedição de um decreto-lei dessa 
natureza, porque - com o aparelho 
legal da época - que era o ordinário 
- eu sempre entendi que era possível 
manter a ordem escolar e pública, 
em tudo que se referisse a professo
res e estudantes. Portanto, a minha 
intenção é a de que o nosso sistema 
legislativo prescindiria desse decre
to-lei." 

E conclui: 
"Seria de bom conselho procurasse o 
Governo chegar à meta de revogá
lo." 

· E, continua a sua declaração, apresen
tando outras razões que justificam sua 
decisão final. 

Esse depoimento pela sua serenidade, 
pela sua objetividade, se aproxima da
quele a que nos encaminhou a palavra 
o Senador Jarbas Passarinho. Verifica-
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se do debate, e por isso se pode dizer 
que do debate, quando travado com ob
jetividade, com serenidade e com ele
vação, nasce a luz. Está patente, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, aos olhos de to
dos, que é preciso, com urgência, aten
der a esse apelo que vem das bases que 
vem de todo território nacional, pode 
ter-se prestado a confusões, mas inega
velmente a defesa da segurança nacio
nal está assegurada por leis específicas 
e próprias. · 

Este diploma legal, pelos dispositivos 
draconianos que acabo de ler e cujo ca
ráter de excessivo rigor é reconhecido 
por todos, está a exigir, do Congresso 
'Nacional, a sua pronta revogação. Este 
será o resultado prático deste debate, 
deste debate público da maior signifi
cação e que honra o Congresso Nacio
nal: o debate em torno de problemas de 
interesse nacional, acima de posições 
pessoais, sem quaisquer retaliacões, sem 
qualquer ataque pessoal a qualquer um 
de nossos companheiros ou a qualquer 
pessoa aue tenh~ dehatido o problema 
neste Senado, reoresenta uma homena
gem que o Senado presta à cultura e à 
juventude brasileira. 

O Movimento Democrático Brasileiro, 
por meu intermédio, vem de reafirmar 
que não fez nenhuma referência, ne
nhuma limitacão às opiniões, às atitu
des do Senador Jarbas Pasarinho. De
fende, isso sim, objetivamente, a revo
gacão de um diploma legal, cuja signifi
cacã.o parece-nos a~ora, patente peran
te toàos. é Mntrári::t ao interesse nacio
nal. É preciso atender ao apelo da ju
yentude brasileira e fazer com que essa 
JUVentude PORsa re:=~Jmente integrar-se, 
sem receio de penalidades como essas 
que aqui foram indicadas, na reflexão 
sobre os problemas nacionais. Ai do país 
em que a sua juventude esteja margi
nalizada dos problemas de sua terra! 

O futuro do País pertence à atual ju
ventude. É preciso prepará-la para en
frentar estes problemas não apenas nas 
leituras d.ns livros, m~'~S, sobretudo, na 
consideração dos problemas nacionais. 

Para isso, impõe-se, entre outras me
didas, a revogação urgente que o Movi
mento Democrático Brasileiro reitera, 
neste momento, perante o Senado - a 
pronta revogação do Decreto-Lei n.0 477, 
de 1969. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem! Palmas. O orador 
é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, procurava eu,' na 
tarde de ontem, analisar as restrições im
postas aos vários setores culturais do 
País, entre os quais se situa evidente-
mente, a universidade. ' 

As interrupções havidas e o posterior e 
crescente tumulto estabelecido no plená
rio i~ppssibilitaram o prosseguimento 
da analise serena e objetiva a que me 
propunha. 

O próprio Senado é o melhor teste
munho de que não fiz direta ou incfi
retamente, acusação oÚ sequer insinua
ção dirigida a quem quer que seja. 

Entendo que, nesta casa do povo, os 
seus representantes devem ter serenida
de para debater as idéias sem cair no 
campo d~s ofensas pessoais. Por isso 
~esmo, nao V_s>lto a esta tribuna para re
VIdar agressoes, nem tampouco para 
avaliar depoimentos sobre condutas in
div'i?ua!_.s, do passado ou do presente, as 
qua1s nao foram colocadas em discussão. 

Venh?, .s~m, dar seqüência à exposição 
ontem IniCiada, sem me admitir afastar 
do objetivo traçado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores como 
pensar-se em liberdade universitária em 
geral, e de cátedra, em particular, se se 
pune com a pena de afastamento do es
tabelecimento de ensino aquele que por 
exemplo, conduz'ir ou simplesmente guar
dar material considerado "subversivo de 
qualquer natureza"? Ou "alicie ou incite 
a deflagração ·de movimento que tenha 
por finalidade a paralisação da ativi
dade escolar". Ou, que "pratique a tos 
destinados à organização de movimentos 
subversivos". Ou, ainda "que use as de
pendência ou recinto escolar para fins 
de subversão" 

O que será "material subversivo de 
qualquer natureza"? Sê-lo-á ou não 
uma exposição escrita repelindo a tor~ 
tura, os tratamentos ou castigos cruéis 
desumanos ou degradantes? ' 

Fazer a defesa de que ninguém pode 
ser arbritariamente preso, detido ou exi
lado, será, ou não, praticar ato destinado 
"à organização de movimentos subver-
sivos"? · 

Sê-Io-á, ou não, usando dependências 
ou recinto escolar, pregar que todo ho
mem tem direito, em plena igualdade, a 
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uma justa e pública audiência por par
te de um tribunal independente e im
parcial, para decidir de seus direitos e 
deveres ou de fundamento de qualquer 
acusação criminal que contra ele pese? 
Ou, então, que todo homem acusado de 
um ato delituoso tem o direito de ser pre
sumido inocente até que sua culpabi
lidade tenha sido provada de acordo com 
a lei, em julgamento público no qual 
lhe tenham sido asseguradas todas a'S 
garantias necessárias a sua defesa? Ou, 
ainda, que ninguém será sujeito a inter
ferências na sua vida privada, na sua 
família, no seu lar ou na sua corres
pondência, nem a ataques à sua honra 
e reputação, tendo, contra isso, direito 
à proteção da lei? 

Será ou não subversão dizer que é di
reito de todo homem tomar parte no 
governo de seu país, não se lhe podendo 
impedir tal coisa, arbitrariamente? ' 

Ora, Sr. _Presidente, Srs. Senadores, 
diretores, de formação policialesca, não 
faltarão para tachar, tais coisas, como 
altamente subversivas, fossem elas de 
autoria de professores, de funcionários 
ou de estudantes. E, no entanto, tais 
assertivas estão consagradas - nada 
mais, nada menos - na Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos, subscrita 
pelo Brasil, em lO de dezembro de 1948, 
na Asembléia-Geral das Nações Unidas 
(arts. V, IX, X, XI, XII e XX, respecti
vamente). 

Princípios por cujo respeito todo ho
mem tem mais que o direito -o dever 
de lutar e defender. Não apenas, eviden
temente, o professor de Direito Público, 
do alto de sua cátedra, mas todos os de
mais, desde os estudantes que o ouvem, 
ou o funcionário que o serve, até ao ci
dadão comum, independentemente de 
sua profissão. Nesse sentido, é que a 
referida assembléia solicitou a todos os 
países membros que publicassem o texto 
da declaração "para que fosse dissemi
nado, mostrado, lido e aplicado, princi
palmente nas escolas e outras institui
ções educacionais". 

E que dizer se os estudantes, dentro 
da universidade e em seus órgãos aca
dêmicos, invocando o texto constitucio
nal vigente (art. 153), defenderem, 
igualmente, que a lei não poderá excluir 
da apreciação judicial qualquer lesão de 
direito individual ( § 4.0 ); que por moti
vo de convicção politica ninguém será 
privado de qualquer de seus direitos ( § 
6.0 ); que, como já se acentuou, livre é 

a manifestação de pensamento, de con
vicção política ou filosófica, bem como 
a prestação de informação, independen
temente de censura ( § 8.0 ); que é invio
lável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas e telefônicas 
(§ 9.0 ); que a casa é o asUo inviolável 
do indivíduo, ninguém nela podendo en
trar, à noite, sem consentimento do mo
rador, a não ser em caso de crime ou de
sastre, nem durante o dia, fora das casas 
e na forma da lei estabelecer ( § 10); que 
ninguém será preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita de autorida
de competente, bem como que a prisão 
ou detenção de qualquer pessoa será ime
diatamente comunicada ao jui·z compe
tente, que a relaxará, se não for legal 
(§ 12); que nenhuma pena pessará da 
pessoa do delinqüente (§ 13); que se im
põe o respeito à integridade física e mo
ral do detento ou do presidiário (§ 14); 
que é de se assegurar ampla .defesa aos 
acusados, com os recursos a ela inerentes, 
não havendo foro privilegiado nem tri
bunais de excecão (§ 15); que dar-se-á 
habeas corpus ·sempre que alguém so
frer ou se achar ameaçado de sofrer vio
lência ou coacão em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder (§ 20); que todos podem se reu
nir sem armas, não intervindo a autori
dade senão para manter a ordem (§ 27). 

Direitos esses Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, virtualmente suspensos pelos 
instrumentos de força existentes no País, 
cujo exemplo maior é o AI-5 que se so
brepôs à própria Constituição, editado 
aquele por governantes que, ao assumi
rem o poder, haviam jurado cumprir a 
esta e, como tal, não tinham, legitima
mente, como anulá-la. Mais; princípios 
esses muit!'l.S ve?:es esue?:inhados uor uma 
simples situação de fato, sem cobertura, 
sequer, dos próprios estatutos de exce
ção, e sem que se punam, exemplar
mente. os aue têm violado sagrados di
reitos humanos. 

Sr. Presidente, levantar a voz contra 
isso em qualquer lugar e em qualquer. 
tem~o é subversão? Se assim for con
siderado como, então, querer-se incen
tivar a 'juventude à vida política, im
pondo-se-lhe, de logo, a omissão na lu
ta primeira que se está a exigir de to
dos nós? 

Papel Histórico dos Jovens 
Ser moço é ser Uvre e idealista - por 

isso mesmo, não raro, um inconforma
do com a realidade que o cerca, sobre-



tudo quando predomina a opress~o que 
restril!,ge a liberdade de pensamento e 
de aça~. Por isso mesmo, muitos dos 
que estao abrindo os olhos ·para a vida 
olh~m . co~~ natural desconfiança para 
as mstltuiçoes que os cercam inclusive 
e sobretudo agremiações partÚiárias co
mo as nossas, fruto de um bipart'idaris
mo artificial e artificioso, forjado, em 
um. dado momento da vida nacional, 
~mto mais para conter do que para es
timular a atividade politica. 

Não é possível esquecer que foi o ln
conformismo de jovens, inclusive de Ti
radentes, boje considerado o prato-már
tir de nossa Independência, que, nos 
tempos coloniais, lançou os primeiros 
brados de emancipação nacional, en
frentando, com destemor as persegui
ções coloniais da metrópole. Aliás terá 
~ido, sobretudo, a e~tudantada que, na 
epoca do Brasil colonia, muito contr'i
buiu para cristalizar as bases culturais 
e filosóficas da nova Pátria. 

A nossa Independência formalizou-se 
na boca de um outro jovem que sobe
rano embora, contrapôs-se, em' certo 
momento, com o incentivo e o apoio dos 
outros que o cercavam, a toda uma es
trutura jurídico-política que nos domi
nava: 
· Foram os jovens, sobretudo, que can
taram - e Castro Alves é um símbolo 
- a alforria para os escravos, lutando 
pela Abolição, dentro e fora das Aca
demias. 
. A República foi, em si mesma, a idéia 
JOVem, sustentada, sobretudo, pelos no
vos que buscavam novas soluções politi
co-jurídicas, para os problemas brasi
leiros. E Cândido Mota Filho - em 
"Presenca do Passado para a Melhor 
Compreensão do Presente", Problemas 
Brasileiros, fev. 1974 -, versando sobre 
as transformações da vida brasileira, a 
p~rtir de 1870, diz que começaram a sur
gir dezenas de jornais republicanos, a 
propugnarem um novo regime, e mos
tra exatamente que "as escolas são mais 
redações de jornais do que escolas". 

Os movimentos de rebeldia da década 
de 20, e que desaguaria na Revolução de 
30, mostram que, sem as escolas milita
res, seria outra a História do Brasil. 

A redemocratização de 1945 teve na 
participação dos estudantes, que lutaram 
e derramaram seu sangue contra o Es
tado Novo, o grande esteio que assegu
raria seu maior êxito. Dentro das facul-

dades, professores e alunos se irmana
ram na defesa da liberdade e na restau
r~çã_o. do regime democrâtico. Das mais 
s~gruficativas, igualmente, a participa
çao deles, na luta pela exploração esta
tal do petróleo. 

Tudo isso mostra como na História do 
Brasil o estudante teve o seu papel mar
cante. Assim o foi, sempre. Não se pode 
negar o papel da juventude, participan- · 
do ativamente do processo politico, fa
zendo-o, sobretudo, nas escolas e, não 
raro, independentemente de partidos po
líticos. 
. Por que, então, querer negar-lhes, ho
Je! um direito que tanto significou para 
nos, no passado? 

A Escola, como Habitat .Natural 
dos Jovens 

O fato é que se pode dizer que o de
senvolvimento politico e cultural do 
Brasil sempre encontrou seus grandes 
centros populsores nas academias do 
passado ou nas faculdades do nosso tem
po -em sua maioria, hoje, agregadas em 
universidades e dissipadas dentro de de
partamentos. Mudam os tempos, a es
trutura de ensino, as cognominações das 
unidades estudantis, mas não se pode 
querer mudar a tendência natural das 
coisas. Onde quer que se encontrem jo
vens- e a escola, qualquer que seja sua 
feição, é o seu habitat mais amplo e 
mais freqüente - aí estará o terreno 
propjcio para a troca das idéias, a dis
cussao dos grandes rumos da humani
dade, a proliferação dos lideres dentro 
dos grupos. A ·escola será, sempre, o 
grande cadinho catalisador dos nossos 
politicas, mesmo quando, nessa fase 
inicial, os estudantes possam até se con
.trapor a todos os políticos. Isso pouco 
Importa. É da própria índole dos jovens 
serem contestadores, mas ninguém mais 
do que eles defensores dos direitos do 
homem:. A História o comprova. E não 
teremos autoridade para ·enaltecer os 
lances libertários do passado, se lhes 
negarmos, hoje, condições de participa
ção nos acontecimentos do presente. 

Não se pode é pretender a universida
de alheia aos problemas políticos, volta
da, tão-somente, para os estudos ou a 
profissionalização dos alunos. Impossível 
colocar as matérias curriculares em se
gundo plano, logicamente. Mas não se 
tem por que querer os alunos exatamen
te no meio em que vivem-' comum aos 
milhões que estão naquela mesma fase 
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de descoberta dos grandes desvãos e 
distorções da sociedade politica em que 
necessariamente estamos incrustados.-, 
que eles não qu·estionem, entre si, com a 
mais ampla liberdade, sobre os magnos 
problemas que se nos apresentam. Ali, 
com seus companheiros, eles se sentirão, 
muitas vezes, mais a vontade do que na 
própria casa paterna, em que dificilmen
te se escapa ao inevitável conflito das 
gerações. Como, então, pretender-se que 
as questões políticas, econômicas e so
ciais- cujo desvendar e análise a pró
pria idade aguça- não sejam ali trata
das, discutidas e aprofundadas? Como· 
querer restringir a participação politica 
dos estudantes tão-somente para o âm
bito dos partidos políticos? Isso se dará 
posteriormente, de forma natural, após 
fixado e amadurecido .o posicionamente 
de cada qual. A própria saída do meio 
universitário exigirá tal coisa, a não ser 
em casos excepcionais ou em relação aos 
que não tiverem sido despertados para a 
vida politica. 

Exigir que a participação no processo 
politico do seu país só se exerça dentro 
dos partidos é uma contrafação. A ati
vidade partidária será até mesmo mais 
frutífera e consciente se posterior à to
mada de uma amadurecida posição po
lítica. Essa deve ser buscada - como 
disse há pouco o Líder Franco Montoro 
- não apenas nos livros, mas no embate 
aceso das discussões vividas por aqueles 
que querem trilhar os caminhos da ver
dade e, até, no viver os grandes momen
tos e os grandes mo:vimentos do seu 
tempo. Para isso é preciso integrar-se, 
neles tomando parte. E o lugar mais na
tural em que os estudantes podem ten
tar isso é, e deve ser, a escola, no con
tato com os seus colegas. 

Essa atividade é necessariamente po
lítica, mas não necessariamente parti
dária, embora em algum caso elas se 
acasalem, mas que, normalmente, se 
vier, vem depois. 

Restringir tal coisa é tentar queimar 
etapas, impedindo um estágio - dos 
mais legítimos - na formação politico
cultural do indivíduo. 

Parece-nos, pois, inteiramente válido 
que o estudante, dentro do campus uni
versitário, debata os problemas, especi
ficas à sua classe ou genéricos da socie
dade brasileira, que muitas vezes se 
interpenetram e se completam. Em ver
dade, todos eles, desde as questões exis
tenciais do homem às político-econômi-

co-sociais da humanidade e da pátria, 
não podem nem lhe devem ser indife
rentes. 

Problemas Específicos do Ensino 
Ser-lhe-á legítimo, portanto, inquirir, 

sobre as questões do ensino evidente
mente que de tão de perto lhe dizem res
peito. Aí encontrarão um campo fértil 
de análise crítica, a começar pela verti
ginosa queda de nível de ensino, reco
nhecida, por sinal, por muitas das pró
prias autoridades deste País. 

Nesse setor, haveria facetas várias a 
considerar. Assim, a multiplicação de 
vagas, sem que o número de professores 
cresça na proporção dos alunos. Será a 
desatualização e teoricismo de certos 
cursos. A solução simplista de não exce
dentes, pela qual o número de reprova~ 
dos depende, tão-somente, do limite de 
vagas existentes, todas elas necessaria
mente preenchidas. 

Nesse último caso, temos o chamado 
vestibular classificatório, a permitir· a 
entrada de alunos sem qualificação nas 
universidades. Aliás, mesmo assim as 
notas dos reprovados - e até de parte 
dos aprovados - indicam o péssimo ní
vel do ensino de 1.0 e 2.0 graus. Daí te
rem surgido os chamadbs cursinhos, pro
curados pelos alunos de padrão econô
mico mais elevado, que são, dessa forma, 
os que ficam com mais possibilidade de 
ingressarem nas universidades públicas, 
gratuitas, enquanto aos mais carentes de 
recursos restarão - embora seja para
doxal - os estabelecimentos particula
res, a preços altíssimos. A tirania do 
computador por outro lado, freqüente
mente os leva a cursos completamente 
adversos à sua vocação gerando profis
sionais formado em certas áreas sem 
maior interesse para eles e até para o 
desenvolvimento do País. 

E aqui há a assinalar o crescimento do 
ensino universitário particular, hoje su
perior ao do setor público, não raro ex
torquindo o aluno, pois, além de anuida
des altíssimas, cobram, a três por dois, 
taxas desmedidas (em função de depen
dências, de exames de 2.a época, de ates
tados ou declarações, etc.). É a comer
cialização desbragada do ensino. A nossa 
UNB, por sua vez, não oferece cursos no
turnos, o que impossibilita o ingresso 
nela dos que trabalham para viver. Tu
do isso, por mais desmentido que se 
possa dar, implicando na tão controver
tida tese da elitização do ensino. 
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·Esse mundo de coisas fez com que 
Visão, de junho deste ano, dissesse: 

"Falhas nos currículos, baixo nível 
de professores e alunos, taxas ele
vadas, instalações deficientes e, 
principalmente, falta de oportunida
de de participar mais das soluções 
dos problemas da escola estão em
purrando perigosamente os estu
dantes para a btisca exclusivà do 
diploma, a todo o custo." 

Ao lado desses temas, entretanto, di
zem igualmente respeito aos estudantes, 
como cidadãos que são - em sua maior 
parte, por sinal, só então atingindo a 
maioridade- os problemas do mundo e 
da Nação.· 

Daí a legitimidade de também, dentro 
da escola, querer senti-los, discuti-los, e 
vivê-los, seja contrapondo-se aos pos
síveis desrespeitos aos direitos do ho
mem, seja protestando contra a situa
ção de desigualdade social, que mantém 
em níveis tão aguçadamente disparata
dos homens que vivem em mesmas ou 
diferentes latitudes. Se a educação lhes 
está umbilicalmente ligada, a saúde, a 
alimentação, a moradia, o trabalho, o sa
lário, a riqueza, a terra, as atividades 
produtivas, o Governo, a politica enfim 
-constituem o universo de que são par
tes e cujo destino lhes dizem respeito. E, 
conseqüentemente, aos órgãos de classe 
que os representam. 

Papel da Universidade 

Daí por que não aceitamos recentes 
declarações oficiais no sentido de que as 
universidades foram feitas para estudar 
(Jornal de Brasília, 29-5-75). 

Nesse passo, preferimos a posição do 
Presidente Castello Branco, que - jul
gando natural que a mocidade estudan
til, com os transbordamentos e os en
tusiasmos tão próprios da juventude, se 
.S:int~ chamada para pa:rticipar e in
fluir nos rumos do País - proclamou: 

" ( ... ) uma universidade não é um 
campo neutro, freqüentado pelos que 
têm gosto pelas delícias intelectuais, 
nem é apenas o centro de formação 
de profissionais liberais, ou de pes
quisadores e professores. É muito 
mais do que isso. Representa um or
ganismo vivo, em permanente e re
cíproca comunicaçã•o com os anseios 
e aspirações populares que deve 
atender ou corrigir, quando neces
sário." Castello Branco. Discurso sob 

o título "A Universidade e a Revolu
ção Nacional.") 

Exatamente, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, o contrário do que, ainda do
mingo último, declarava o atual Minis
tro da "Educação, Senador Ney Braga, ao 
afirmar que "a universidade deve ser, 
sempre, um lugar exclusivamente dedi
cado aos estudos" (Jornal do Brasil, de 
14-6-74). 

Repudiamos essa posição. Não se pode 
negar ao jovem o direito de ser politico, 
dentro da universidade - politico no 
melhor sentido da palavra- de tal for
ma que se torne um participante do pro
cesso desenvolvimentista do seu país, 
acompanhando-o e até influenciando o 
equacionamento dos grandes problemas 
da atualidade. 

Pretende-se, entretanto, que sem es
se estágio prévio, sem antes forjar o 
seu espírito dialético, ele faça, abrup
tamente, uma opção partidária, filiando
s€ à ARENA ou ao MDB. Talvez se dese
je, em última instância, que iso se faça 
de oitiva ou pelos dados do bozó ... 

Aliás, o insuspeito Senador Luiz Viana 
preconizou, recentemente, a formação de 
núcleos de politização dentro das uni
versidades, "o que. dará margem a que 
comecem a surgir pessoas com vocação 
política e condição de liderança". E disse 
ainda S. Ex.a muito procedentemente, 
que não se traz o jovem diretamente de 
sua casa para a ARENA". 

O "Projeto Impacto" da ARENA 

Esse, o sentido equívoco e restritivo do 
recente projeto anunciado pelo Presi
dente da ARENA, Senador Petrônio Por
tella, parecendo querer, com a iniciativa, 
institucionalizar a não participação da 
universidade ou dos sindicatos na vida 
politica nacional. Se esse é o objetivo, 
repelimo-lo, com toda energia. 

Lembremo-nos que, com seus acertos 
e seus erros, não se pode negar que a 
UNE terá exercido um papel decisivo na 
sua época. Bastaria lemprar a influên
cia que teve na declaraçao da guerra do 
Brasil contra os países do Eixo, na II 
Grande Guerra. 

O fato é que não se pode negar aos 
órgãos estudantis e de trabalhadores, 
nessa qualidade mesmo de entidades re
presentativas de suas respectivas clas
ses, uma significativa tarefa política, no 
melhor sentido da palavra. O que se de
ve, portanto, é assegurar c·ondições de li-
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berdade e garantia para que ele~ desem
penhem, plenamente, essa funçao. 

Vários senadores, deputados e gover
nadores, de hoje, forjaram, por sinal, a 
sua formação política nos entreveras da 
política feita dentro das escolas. 

o projeto da ARENA parece ignorar 
tal coisa. O seu erro não está em asse
gurar, na estrutura dos partidos, a par
ticipação dos estudantes e. dos t~~ba:lha
dores, - coisa que, por smal, Ja vmha 
sendo feita pelo MDB. Está sim, em se 
calcar no pressuposto da ilegitimidade 
de atuação política que se dê fora das 
agremiações partidárias. Nesse sentido, 
não trouxe abertura alguma. Quando na
da, a iniciativa que iria abalar a Na
ção, consubstanciada no recente "Pro
jeto Impacto" da ARENA, é um verda
deiro e simples "parto da montanha". 

Dentro dos quartéis é que os militares, 
muitas vezes, tomam a orientação polí
tica que lhes parece mais consentâneas 
com os interesses da Nação. Nos sindica
tos livres, os trabalhadores amadurecem 
suas concepções de vida e de luta coleti
va - ou, pelo menos, deveriam poder 
fazê-lo. Assim também os estudantes, ao 
lado de seus estudos, devem poder fazer, 
dentro das escolas, o que sempre fizeram 
ao longo da nossa história: política -
o melhor sentido da palavra a que já me 
referi. 

Aliás, se assim não for, não vemos 
sentido numa das metas preconizadas no 
plano de orientação a que se impôs o 
MEC, nos próximos 5 anos,. ao estabele
cer que: 

"A participação política do estudan
te na vida nacional, dentro dos qua
dros institucionais, e o aprendizado 
das grandes opções nacionais, en
quanto estudante mesmo, são com
ponentes importantes para permitir 
que dos alunos venham emergir as 
vocações da liderança de que o fu
turo do País depende." (0 Estado de 
S. Paulo, 29-5-75). 

O Decreto-Lei n.0 477 e o AI-I 

Para evitar tudo isso, no entanto, é 
que surgiu o Decreto-Lei n.O 477. Despo
litizar a universidade terá sido o seu ob
jetivo. Compreende-se tal coisa num país 
em que se tornou perigoso até se falar 
em politização ou conscientização do po
vo. 

Alega-se que as infrações ali previstas 
são simples repetições das já capituladas 

em outros textos legais, desde as disci
plinares constante dos próprios regula
mentos internos das escolas aos delitos 
previstos na lei civil ou penal, comum ou 
especial (Lei de Segurança Nacional). 

Tal fato, entretanto, não vem em seu 
favor, mas é agravante pois, de fato, 
subtrai aos indigitados o processo judi
cial que lhes seria normal, inclusive com 
o amplo direito de defesa consagrado no 
atual texto constitucional (art. 153 § 15), 
aqui escamoteado pelo irrisório prazo de 
48 horas que lhes é dado, em processo 
dos mais sumários (art. 2.0 ). Isso quando 
sobre eles não recaem duplo processo 
e dupla punição - pelo Decreto-Lei n.O 
477 e pela Lei de Segurança Nacional. 

Nesse sentido, tenho em mãos carta 
de um jovem que estava à frente de um 
DCE, quando da edição do Ato Institu
cional n.0 5. Diz-me ele: 

"Em abril de 69 foi decretada inter
venção no órgão a que presidia 
quando ficou efetivada a minha pri
meira punição oriunda da direção. A 
segunda punição ocorreu em maio de 
69 quando, através de portaria, fui 
suspenso do curso que fazia. E, em 
decorrência do Decreto 477, proibido 
de freqüentar pelo período de três 
anos qualquer estabelecimento de 
ensino do País. O ciclo punitivo, to
davia, continuou, não satisfeitos com 
a intervenção do DCE, e com a sus
pensão das atividades escolares, foi 
encaminhada denúncia contra mim 
à Justiça Militar e os argumentos 
usados foram os mesmos que servi
ram de base às duas punições antes 
referida. E, em 69, a auditoria da 
7.a Região Militar decidia pela mi- · 
nha condenação a dois anos de re
clusão." 

Portanto, pelos mesmos fatos dupla
mente punido: pelo Decreto-Lei n.O 477 
e pela Lei de Segurança Nacional. 

Por outro lado, esse decreto, sob a ale
gação de se punir infrações meramente 
disciplinares, erige, em verdade, juízes 
de execução sui generis, que são, no final 
das contas, simples funcionários ou em
pregados dos estabelecimentos de ensino. 

A esse respeito, e como ficou esclare
cido no debate em torno do assunto, o 
Ministro da Educação do Governo Costa 
e Silva baixou portaria admitindo a com
petência revisional do titular dessa pas
ta, que depois veio a ter uma interpreta
ção ampla por parte da Consultaria-Ge
ral da República, permitindo a po.ssibili-

I 
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dade de recurso voluntário em casos de 
condenação, embora sem efeito suspensi
vo. 

Outro aspecto a considerar é que todos 
aqueles havidos como culpados- do que 
viesse conduzindo um papel mimeografa
d_o que lhe tivesse sido entregue ao que 
tivesse seqüestrado o próprio reitor -
impõe-se igual pena, de demissão ou dis
pensa, se professor, funcionário ou em
pregado, e de desligamento do educan
dário se aluno (§' 1.0 do art. 1.0). Não há, 
por outro lado, nem agravantes nem ate
nuantes, nem se leva em conta os ante
cedentes do agente, nem, tampouco, as 
circunstâncias do ocorrido. 

E aqui é bom assinalar que o reconhe
cimento dessa verdadeira anomalia, feita 
inclusive através da tribuna desta Casa 
pelo ilustre Senador Jarbas Passarinho e 
por parte, igualmente, de outros inte
grantes do Governo, não parece ter con
tribuído, até hoje, para a superação des
sa legislação em vigor, considerada, as
sim, por elementos repa:esentativos: do 
próprio partido governista como exces
siva, absurda e abusiva. 

Investe-se, igualmente, neste decreto
lei, contra o sagrado direito ao trabalho 
e à escola, proibindo-se durante anos, 
aos atingidos pelo 477, nova admissão 
!ou ma;'tricula em qualquer estabeleci
mento de ensino. 

A esse respeito, Seabra Fagundes mos-
tra que 

"Essa penalidade, que priva o estu
dante de acesso à escola, por tempo 
suficiente a incapacitá-lo para o re
torno ao estudo, seja pela desatua
lização, seja pela mudança natural 
de rumo nas suas aspirações, aten
ta, aliás, de modo flagrante, contra 
o direito humano à educação, que a 
Emenda Constitucional n.0 1, repe
tindo a legislação anterior desde a 
Constituição de 1934 (art. 149), ins
creve enfaticamente no título "Da 
Família, da Educação e da Cultura": 
"Art. 176 - A educação, inspirada 
no princípio da unidade nacional e 
nos ideais de liberdade e solidarie
dade humana, é direito de todos e 
dever do Estado, e será dada no lar 
e na escola." 

Para deixar mais nítido ainda o que 
de desmedido se contém nessa fór
mula insólita de defesa das insti
tuições, é de considerar que uma tal 
penalidade, em pleno século XX, sob 
a vigência da Declaraçrio Universal 

dos Direitos do Homem, na qual se 
dispõe, incisivamente: "Todo homem 
tem direito à instrução" - art. 
XXVI, inciso I -, lembra a proibi
ção de ministrar aos escravos, vi
gente na era do Brasil colonial." (Se
parata dos Anais da V Conferência 
Nacional da Ordem dos Advogados 
do Brasil - .1975). 

E há casos dos que, mesmo depois de 
cu~pri~em as penas, n_ão conseguiram, 
ate hoJe, sua readmissao na escola de 
que foram expulsos. 

E aqui tenho aquela mesma carta do 
aluno duplamente punido e que expõe: 

"Em 1973, decorrido um ano, cinco 
meses e dez dias de encarceramento 
fui colocado em liberdade em facé 
de decisão do Superior Tribunal Mi
litar, que, um ano e quatro meses 
depois_ da entrada de um pedido de 
apelaçao, decidiu pela minha liber
dade, ao reduzir a pena de dQis pa
ra um ano. Ao recuperar a liberdade, 
um dos meus primeiros passos foi 
dad<;> em direção à minha antiga uni
versidade, objetivando inteirar-me 
de como proceder para retornar ao 
curso. Naquela ocasião fui orientado 
pela direção da escola no sentido de 
encaminhar um requerimento solici
tando o reingresso, o que foi provi
denciado dois dias depois." 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, apesar disso o requerimento foi in
deferido. Novamente o estudante voltou 
à carga, mostrando que a própria lei es
tabelecia um período, vencido o qual ele 

. poderia reingressar na sua escola. Man
dara~ qu_e ele fizesse novo requerimen
to. F01 feito e novamente indeferido. 

Como vemos, Sr. Presidente, Srs. Sena
d?res, é ~sse o estatuto que, conforme foi 
d1to aqm, visaria punir e identificar os 
radicais que apelam para a luta armada, 
para a derrubada do regime. Como bem 
advertiu o Líder do nosso partido se esse 
é o obj etivo, há outros dispositivÓs e es
tatutos legais que poderão, sem dúvida, 
fazer face a tal necessidade. Para isso 
aliás, o 477 seria insuficiente. Não sei' 
inclusive, o que isso possa ter com cen~ 
sura classificatória, conceituação que não 
chegou a ser posta em discussão, mas, 
estranhamente, dada, ontem, como igno
rada por mim. 

Por fim, há um artigo do 477 que diz: 
"O indiciado será suspenso, até o 
julgamento, do seu cargo, função ou 
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emprego, ou, se for estudante, proi
bido de freqüentar as aulas, se o re
querer o encarregado do processo." 
(art. 3.0, § 1.0 ) 

Julgado inocente, como se repararão 
os males e danos daí advindes? 

Por essas e outras coisas, o 477 im
plantou, na verdade, uma atmosfera de 
temor dentro da universidade. E impôs, 
concretamente, restrições sem contar, 
que vão do fechamento de diretórios aca
dêmicos até a censura aos murais e jor
nais estudantis; e, mesmo, a proibição 
de palestras a serem proferidas por con
vidados dos alunos, conforme, ontem, 
houve oportunidade de exemplificar. 

E já que falamos em censura aos mu
rais, talvez caiba um ligeiro esclareci
mento, quando, ontem, citava eu a in
formação de Paulo Pontes, em mesa re
donda promovida pela revista Visão, 
ocasião, em que ele dizia só existir cen
sura prévia em dois países: Brasil e Chi
le. Como foi então dito aqui, constante 
do texto escrito distribuído à imprensa 
e apanhado pela taquigrafia, Paulo Pon
tes, quando dava essa informação, refe
ria-se à censura prévia ao teatro e à 
América Latina. 

Continuando, Sr. Presidente, como, 
então, não considerar o Decreto-Lei n.0 

477, que é mutatis mutandis, o "AI-5" da 
universidade, verdadeiro instrumento 
cerceador de cultura e, igualmente, da 
atividade política? Não só não se pode 
dissociar o aspecto político do campo 
cultural, como ·bastaria, no geral, o am
biente tenso, pesado, suspeitoso que é 
gerado pelo Decreto Lei n.0 477, para so
lapado estar o centro de cultura que é a 
escola. 

Graças a isso é que são possíveis ocor
rências como aquela registrada pela re
vista Realida,de, de junho deste ano, e 1 

invocada na sessão anterior quando mos
trava que, tendo o diretório acadêmico 
da Faculdade de Filosofia da Universi
dade Federal do Rio Grande do Sul pro
gramado um ciclo de conferências, inti
tulado "Modelo de Crescimento Econô
mico", do qual participariam economis
tas famosos, esse· ciclo não pôde se rea
lizar porque, às vésperas da abertura, os 
estudantes receberam um ofício do di
reter, simplesmente proibindo tal pro
moção dentro do recinto da faculdade! 

O Decreto-Lei n.0 477 gerou, em ver
dade, uma atmosfera de medo que per-

mite, ainda, essa mesma revista mostrar 
que: 

"Mesmo para comentar questões que 
os atingem tão de perto, como o pre
ço das mensalidades ou o nível dos 
alunos, um número altamente suges
tivo de estudantes e de professores 
recusa-se a dar seus nomes e a ser 
fotografado. Numa inquietante de-

. monstração dessa mentalidade que 
predomina nas universidades, uma 
jovem, membro de um diretório aca
dêmico, da Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, perguntou ironica
mente, ao ver o fotógrafo de Reali
dade: "Você quer fotografar só de 
frente ou também de perfil?". 

·E, mais adiante: 
"Há impressão de que qualquer crí
tica deixa seu autor marcado como 
agitador em potencial, mesmo que o 
que ele diga não tenha a mínima 
gravidade, pois os estudantes temem 
se comprometer". 

E por quê? Por causa do clima de te
mor que se instaurou na universidade, e 
este clima se instaurou, exatamente, de
pois do AI-5. Este clima se instaurou 
depois do Decreto-Lei n.0 477! 

Tratando objetivamente do assunto, 
não aceitamos que o Decreto-Lei n.0 228 
seja o instrumento verdadeiramente im
peditivo da atividade politica na univer
sidade, e não o 477. De fato, ambos o são, 
embora o 477 mais que o 228. Isso porque 
o Decreto-Lei n.0 228 trata, sobretudo, da 
estruturação dos órgãos estudantis, e, 
mesmo restringind·o a atuação deles, per
mite que esses órgãos de representação 
dos estudantes, no âmbito do ensino su
perior, tenham por finalidade "preservar 
as tradições estudantis" e "concorrer pa
ra o aprimoramento das instituições de-
mocráticas". · 

Portanto, dentro dos órgãos estudan
tis, de acordo com o·Decreto-Lei n.0 228, 
é possível se fazer política, pois concorrer 
para o aprimoramento das instituições 
democráticas é fazer política no melhor 
sentido da palavra. 

Por outro lado, não encontramos aqui 
vedações a se fazer política -lato sensu; 
apenas vedação para se fazer propagan
da de caráter politico-partidário, o que 
é coisa diferente. Ninguém está querendo 
levar para dentro das escolas o partido 
político, levar para a escola o MDB ou 
a ARENA, mas, exatamente, indepen
dentemente de MDB e de ARENA, per-
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mitir que se faça, dentro da universida
de, aquela grande política de que o es
tudante não pode e não deve ficar disso
ciado. 

Portanto, devolver aos diretórios aca
dêmicos o papel político do passado, é 
permitir, .sim, que o estudante não olhe, 
apenas para os problemas específicos da 
classe estudantil, mas que ele colabore 
no processo desenvolvimentista brasilei
ro, no seu sentido amplo, nos seus vários 
aspectos: econômico, social e politico 
propriamente dito. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 1\IDB 
luta, principalmente, pela revogação do 
Decreto-Lei n.0 477, porque nele estão 
não apenas listadas disposições que, de 
fato, cerceiam a atividade política do es
tudante, como, sobretudo, por coininar a 
pena de afastamento do estabelecimento 
de ensino que ,aplicada ao longo dos 
anos, tem servido de exemplo atemori~a
dor para professores, alunos e universi
tários. 

O Decreto-Lei n.0 228 não espanta, 
apenas prejudica. Não se têm punido es
tudantes com base nele. Das centenas de 
alunos que foram afastados das univer
sidades, nenhum o foi pelo Decreto-Lei 
n.o 228, mas todos com base no 477. 

Por outro lado, aqui não me interessa, 
propriamente, saber quantas vezes se 
aplicou esse instrumento de cerceamento 
da atividade institucional: se foram dez, 
cinqüenta, cem, trezentas ou quinhentas 
vezes. Ou, nem muito menos, quem o fez 
ou quem deixou de fazê-lo. Ou, ainda, 
quem fez mais ou quem fez menos. Não 
estamos aqui interessados no perfil histó
rico de ninguém- interessa, sim, o ins
tituto que se está analisando, que é dele
tério em si, o qual bastaria que tivesse 
sido aplicado uma vez, para que produ
zisse o seu efeito de intimidação ·e de 
revolta! 

A exemplo do AI-5, o mal do 477 não 
está, apenas, na sua aplicação, moderada 
ou excessiva, mas na sua própria exis
tência, como instrumental permanente 
de coação, que é a inevitável atmosfera 
de apreensão, € dele decorrente, que 
cerca tanto o corpo docente como o cor
po discente. 

Não vamos ser hipócritas! Quantas 
vezes, estudantes, nas suas salas de aula, 
quando debatem certos problemas, são 
aconselhados a terem precaução, porque 
o ambiente em que vivem não lhes ofe
rece segurança para que eles exponham 

as suas dúvidas ou levantem certas in
quirições. Podem ,até, se quiserem, justi
ficar isso, por estarmos em regime de 
exceção, mas não se negue a evidência. 
Vigindo como estão, o AI-5 e seus apên
dices, entre os quais se sobressai o 477, 
não se oferece o regime de liberdade 
necessário para que todos possam ter 
atuação politica, não apenas nas agre
miações partidárias, mas também nos 
vários setores da sociedade brasileira, 
inclusive nos de seus misteres diários. 

A tradição brasileira, já o dissemos, 
mostra que o movimento estudantil na.s 
grandes causas nacionais se fez sempre 
através de seus órgãos naturais. 

Quantos aqui, neste Congresso Nacio
nal, despertaram a sua vocação de ho
mens públicos dentro da Universidade! 
Quantos que vieram de 1945, não foi na
quela luta politica pela redemocratização 
do País que sentiram a sua inclinação de 
servir, como políticos, ao futuro de sua 
Pátria? 

Não vamos exigir que se saia de casa 
para o partido político. Essa opção é um 
estágio posterior, salvo exceções. Porque 
é através da congregação de seus iguais, 
discutindo com seus companheiros, par
ticipando dos momentos graves da nacio
nalidade, que se pode, exatamente, des
cortinar o futuro deste País. 

Por que, no Rio Grande do Sul, um 
ciclo sobre problemas econômicos, como 
citei; foi impedido de ser realizado den
tro do recinto da universidade? Por que 
tantos e tantos exemplos, ontem aqui 
enfocados, mostram que muitos não po
dem ir, ali, discutir problemas da maior 
importância para o País? 

Daí por que não tem sentido, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, considerar as 
instituições universitárias como exclusi
vo de ·ensino dos programas curriculares, 
vedando-se-lhes qualquer manifestação 
alheia aos objetivos da profissionalização 
(editorial da A Voz do Brasil, em ..... 
28-4-75). Isso é desejar que os alunos 
pensem, apenas, no seu ·futuro profis
sional. 

Essa filosofia política oficial é que 
explica o porquê da manutenção do De
creto-Lei n.O 477, que é, no final das 
contas, uma nítida lei de repressão polí
tica, espe.cialmente formulada para o 
setor universitário do País. . 

O Presidente Castello Branco, dizendo 
da necessidade de localizar e deter os 
setores vinculados à subversão, existen-
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tes no movimento estudantil já adevertia, 
que 

"... a verdade é que isso .jamais 
será obtido por meio de leis, decre
tos ou regulamentos. o Governo não 
pode ser o fundamento da autori
dade do corpo docente." (Discurso 
sob o título "A Universidade e a Re
volução Nacional".) 

Hoje, no entanto, o que se deseja im
pedir é que os jovens idealistas de nossas 
universidades possam ser, em seu meio, 
independentemente e acima de partidos 
políticos, os críticos da sociedade em que 
vivem. Admitem que eles o possam ser 
apenas depois de filiados a essa ou aque
la agremiação partidária, o que, eviden
temente, é um absurdo! Não se pode exi
gir de ninguém que entre para um parti
do politico julgando que fora dele não 
pode fazer política. Não! O estudante 
deve poder fazer política; o trabalhador 
deve poder fazer política, fazer política 
inclusive em seus órgãos de classe. Não 
a politica partidária, mas política mais 
ampla, discutir os problemas como fo
ram, discutidos, na época, o monopólio 
estatal do petróleo e tantos outros. Hoje 
estabelece-se um cerco tal de exigências 
e de limitações que, muitas vezes, até 
ciclos ou conferências, com objetivos 
exclusivamente econômicos, são proibi
dos. 

Isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
é querer marginalizar a mocidade, tirar
lhe as condições de participar, através 
dos seus próprios órgãos estudantis, da 
vida politica, econômica e social do País. 
É que os partidos, como afirmamos de 
início, freqüentemente não lhe merecem 
o crédito e a confiança. Só aos poucos, 
vai-se superando tal coisa. 

A universidade é que é o ambiente na
tural do debate, da discussão dos estu
dantes, e não da discussão e do debate 
apenas entre si. Eles precisam ouvir os 
outros, aqueles que pensam diferente
mente deles. Eles pre.cisam ouvir o maior 
número de pessoas, sobretudo daqueles 
responsáveis pelos destinos da Nação. 

Não é possível esquecer que mais de 
50% de nossa população são constituídos 
de jovens de menos de 21 anos de idade, 
e nada nem ninguém conseguirá deter os 
seus passos, na busca do amanhã que 
lhes pertence. Não vamos mostrar intran
sigência, não vamos dar uma demons
tração de intolerância, esta sim, intole
rância oficial, porque, se esta existe, 
daqueles mais amadurecidos pelo tempo 

e com maior responsabilidade sobre os 
seus ombros, que dizer deles, os jovens, 
que estão chegando e que não encontram 
o campo fértil para poderem desenvolver 
as suas atividades? 

O engajamento partidário - vale a 
repetição - deve ser conseqüência de 
uma opção política madura e, como tal, 
posterior à conscientização. dos rumos 
que se julga verdadeiros para seu país. 
Daí por que a universidade há de ser 
agente de desenvolvimento nacional e, 
como tal, necessariamente crítiea. Mas, 
para ser crítica, é imprescindível que 
seja inteiramente livre de estabelecer, 
em seu seio, grandes debates sobre todos 
e quaisquer problemas nacionais, permi
tindo-se que ali se dê, sem intimidações 
de quaisquer espécies, o mais amplo con
fronto· de opiniões divergentes. 

A própria Igreja, no Brasil, vem pro
curando deixar de ser alheia aos proble
mas de seu tempo e de seu povo. Como, 
então, querer que o seja a universidade'l 

Ai de nós, quando à universidade in
teressar, apenas, os estudos científicos e 
técnicos, objetivos profissionalizantes ou, 
mesmo, os problemas de cunho eminen
temente educacionais! Não! É necessário 
que se volte para o todo social para o qual 
existe, atenta aos problemas coletivos e 
à elevação do padrão de vida de sua 
gente. 

Não se lhe deve, pois, dificultar ou ve
dar a sua intensa participação na busca 
de soluções para os grandes problemas do 
Brasil e do mundo. Daí por que não há 
razão de se considerar subversão o que
rer participar dos problemas políticos e 
sociais do País, discuti-los exaustiva
mente, mesmo que dentro das universi
dades. 

Nessa última década, estudantes foram 
presos ou perseguidos. Professores, de
mitidos ou aposentados. órgãos estudan
tis dissolvidos ou suspensos. Alunos, ex
pulsos de suas escolas e impedidos de in
gressarem em outras. 

A esse propósito, tornou-se histórica 
a atitude do escritor Érico Veríssimo, re
cusando o título de "Doutor Honoris 
Causa" da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, por julgá-la uma univer
sidade ocupada, que expurgava profes
sores e alunos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é bom 
que se proclame: acabou-se a confiança. 
o diálogo. As vezes, até a esperança. 

I 

ii 
I 
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Resta, o medo. E a suspeição por toda 
parte. 

Pode parecer que a repressão, que se 
fez sentir sobre as escolas, obteve êxito 
quando conseguiu, desventuradamente, 
formar legiões de jovens apáticos e alie
nados das necessidades do seu País. Po
de parecer que fracassou quando, desgra
çadamente, gerou jovens desesperados 
que se entregaram aos extremismos, da 
contestação violenta, engrossando as fi
leiras da subversão e do terrorismo . Mas, 
inegavelmente, o que ela está é destruin
do o potencial de criatividade - e de 
participação, a mais consciente, no equa
cionamento dos problemas nacionais -
que a universidade tem a dar para a an
tecipação dos grandes destinos do Brasil 

Não nos deve interessar uma geração 
de eficientes profissionais, mas abúlicos, 
politicamente falando ,·embrutecidos pa
ra os problemas do seu país. É preciso 
que, desde os bancos escolares, se acos
tumem a inquirir, a indagar, a duvidar, 
a contestar, a desvendar, a participar. 

Creio que os estudantes que aí estão, 
nessas galerias, têm esse objetivo. E pa
ra consolo meu, que não conheço o jo
vem universitário expulSo dessas gale
rias, dele recebi carta que passo a ler: 

''Brasília, 18 de junho de 1975. 
Ex.1mo Senador Marcos Freire: 
Venho, através desta, não fazer uma 
autodefesa, mas apenas mostrar que 
jamais iria ao plenário do Senado 
Federal para ironizar este ou aquele 
senador. 
COnheço muito bem os regimentos da 
Casa e muito melhor o momento po
litico pelo qual nós passamos. 
Entendo que, em politica, se comba
tem idéias ·com idéias, e não indiví
duos. 
Sempre vou ao Senado para ouvir os 
debates e pronunciamentos- con
trários ou favoráveis ao Decreto-Lei 
n.0 477." 

E aqui abro um parêntesis, Sr. Presi
dente, para dizer que um funcionário 
desta casa, exatamente hoje, me dava 
um testemunho de que o rapaz expulso 
era um dos que já, por várias vezes, vi
nha às galerias quando havia algum as
sunto de maior interesse. Retomo a lei
tura da carta: 

"Como estudante formado em Histó
ria e atualmente cursando Ciência 

Politica, eonheço bem a politica bra
sileira pelo fato de ter tido a opor
tunidade de ler, discutir e analisar 
o processo político brasileiro desde a 
sua formação até os dias atuais. 
Senador Marcos Freire, não sou um 
radical. Acho que o diálogo e o de
bate ainda são as melhOres manei
ras pelas quais as pessoas conse
guem alcançar os seus objetivos. 

Entretanto, dentro da realidade bra
sileira atual, sobretudo pelo fato 
ocorrido ontem, começo a perder as 
esperanças de ver, através do de
bate e da luta parlamentar, a rede
mocratização tão esperada por todos 
nós. Mas, diante de tal situação, 
ainda acre di to na honestidade e na 
hombridade de nossos homens pú
blicos. Espero que fatos como o que 
ocorreu ontem comigo não ocorram 
mais nessa Casa. 

Até o momento, estou pensativo que 
gesto possa ter feito para que o se
nador Jarbas Passarinho investisse 
eontra minha pessoa daquela ma
neira. Não fisicamente a minha 
pessoa, mas coagindo diretamente 
toda a platéia presente. 

Senador Marcos Freire, não sei as 
eausas nem os motivos pelos quais 
o Senador Jarbas Passarinho, usan
do de seu mandato, investe daquela 
maneira contra um simples estudan
te que foi até essa Casa com a fina
lidade de ouvir ambas as partes. 

Então, Senador, quero deixar bem 
claro que nem eu - e julgo - nem 
a platéia presente tínhamos a finali
dade de tumultuar o debate. 
Nobre· Senador Marcos Freire, Srs. 
Senadores, sabemos muito bem de 
nossa e de vossas . responsabilidades 
perante a "classe" estudantil e do 
povo brasileiro. 
Srs. Senadores, tenhO algo de pessoal 
a lhes informar. Jamais iria ao ple
nário do Senado para ironizar o Se
nador Jarbas Passarinho, podem 
acreditar em minha pessoa. Se o ti
vesse ironizado, não o negaria, po
rém não o fiz. 
Acho que idéias se combatem com 
idéias, e não eliminando, ridiculari
zando ou agredindo as pessoas co
mo faz ou fez, lamentavelmente, o 
Senador Jarbas Passarinho. 
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Obrigado por ter-se lembrado de mi
nha pessoa em plenário. Tenho a lhe 
dizer que fui muito bem tratado pe-

. los guardas da Casa, nada aconte
cendo à minha pessoa até o presen
te momento. 
Cordialmente, 

Saudações, e me despeço." . 

Sr. Presidente, li esta carta - pode
mos até não concordar com todos os seus 
termos - para mostrar quase que a can
dura do homem que aqui esteve. Não sei 
se está, nesta tarde, presente, mas afian
ço-lhe, Sr. Presidente, que não o conhe
ço. Colegas seus me trouxeram a carta, 
a cuja leitura procedi, para que não pai
rassem dúvidas sobre os propósitos que 
aqui trouxeram os universitários, e que, 
inegavelmente, correspcnde aos próprios 
propósitos da classe politica brasileira, de 
participação recíproca na vida do País. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Lembro a V. Ex. a que o seu tempo es
tá esgotado. 

O SR. MARCOS FREIRE - Vou con
cluir, Sr. Presidente. 

Nas escolas está concentrado, por certo, 
o maior potencial cultural, científico e 
tecnológico de toda a Nação. Para apro
veitá-lo socialmente, precisa ser livre e 
atuante, inclusive buscando a solução 
para os grandes problemas brasileiros. Só 
assim a universidade se transformará em 
sujeito ativo - e não passivo - de nos
sa História. 

Ela tem que ser uma das grandes ala
vancas do progresso nacional e, por seus 
mestres e discípulos, ser órgão vivo, in
fluente e até decisivo nos destinos do 
seu povo. Será erro grosseiro - imper
doável pelos nossos pósteros - querer 
impor aos jovens, dentro da universida
de, indiferença a temas essenciais a todo 
o País. Poderá evitar problemas presentes 
- pois inevitáveis seriam as críticas aos 
detentores do poder - mas compromete
rá o nosso próprio futuro. 

Conclusão 

É preciso acabar, pois, com a estraté
gia oficial da difusão do temor, através 
da pressão potencial ou efetiva do AI-5 
ou do 477, bem como pela censura, em 
todas as suas variadas formas, que im
pede a livre manifestação do pensamen
to e o mais amplo desenvolvimento da 
cultura brasileira. 

Tais métodos de exceção evitam o am
plo e aberto debate, que se torna neces
sário, para aprofundar estudos de cará
ter social, econômico e necesariamente 
politico, imprescindíveis a um país que 
passa por·estágio de desenvolvimento tão 
questionável quanto o que vive o Brasil. 

É preciso deixar abertos os caminhos 
para a juventude. Ninguém imobiliza a 
História. Querer detê-Ia é arriscar im- · 
pedir uma evolução incruenta e consen
tida. 

Enquanto não sairmos do impasse em 
que nos encontramos, será triste o espe
táculo que assistimos. É que, sem univer
sidade livre, sem imprensa, livre, sem 
cinema, teatro, músicas livres, é a pró
pria cultura brasileira que fenece. 

Encerrando o r Ciclo de Debates da 
Cultura Contemporânea, promovido pelo 
Teatro Casa Grande, o jornalista Zulnir 
Ventura, apoQntando a censura e a desna
cionalização crescente de nossa produção 
artística como dois crescimentos comuns, 
entre nós, enfatizou: 

"A nossa cultura hoje ou fala com 
dificuldade ou fala com sotaque. 
Num esforço desesperado dá voltas, 
faz contornos, finge que diz mas não 
diz, e acaba quase sempre voltando 
para as gavetas dos seus criadores, 
quando não é cortada e emasculada. 
Não chega a se realizar. É uma ten
tativa tímida e apática, ou uma 
aventura frustrada e perigosa." 

Só um país suicida, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, pode julgar válido dificultar 
e deter o processo de evolução cultural 
do seu povo. Em meio aos desatinos per-' 
petrados, entre nós, contra os mais ge
nuínos direitos do homem, as gerações 
vindouras sentirão os efeitos da verda
deira tragédia em que, em nossos dias, 
vive a nossa cultura, cada vez mais po
liciada ·e exangue. 

Olhamos, hoje, para o passado e vemos 
quão importante foi o papel dos jovens 
de outros tempos no processo de nosoo 
desenvolvimento político e cultural. Evi
temos que amanhã, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quando perguntarem pelos 
moços dos nossos dias, eles apontem pa
ra os que atualmente governam este Pais 
e os condenem como os grandes respon
sáveis pela noite de obscurantismo cultu
ral que se abateu sobre o Brasil. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas p·rolongadas. O 
orador é cumprimentado.) 

: 
' • I 
! 



- 1~ 1--:. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Chamo a atenção das galerias! As ga
lerias não podem manifestar-se! 

. 'Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Petrônio Portella, como Líder. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, confesso, sen
ti saudade dos idos tempos acadêmicos, 
não tão distantes ao ponto de coincidi
rem com a luta· pela redemocratização 
do Brasil. 

Uma vez mais, e também no que me 
concerne, enganou-se o jovem Senador 
Marcos Freire. Se o tempo, necessaria
mente, registrasse a sua passagem em 
nós pelos cabelos brancos, com certeza 
o louro que esvoaça, vez por todas, so
bretudo quando S. Ex.a se agiganta na 
tribuna, já estaria também manchado 
de branco, no registro inexorável do 
tempo. 

Sr. Presidente, hoje temos diante de 
nós não aquele jovem acadêmico, idea
lista e livre como nas suas palavras, mas 
um jovem que engana o tempo até atra
vés dos cabelos, apresentando uma di
ferença fundamental do estudante de 
ontem para o orador de hoje. É enga
jado e pragmático. Quer fazer o que, 
como homem público, temos o dever de 
condenar: usar mal o idealismo e a li
berdade que devem marcar a vida dos 
jovens; pretende exatamente incensá
los, para deles tirar proveito. Quer mui
to mais do que isto: quer tumultuar as 
instituições brasileiras e os partidos po
líticos para usufruir as vantagens que 
são geralmente perseguidas pelos dema
gogos e pelos subversivos. 

Sr. Presidente, contemplemos a vida 
de todos os povos do nosso tempo e ve
remos o pungente drama de jovens tom
barem diariamente na luta contra o po
der público. O que se vê? É fácil verifi
car-se. É que existem polít'icos como o 
Senador Marcos Freire que, ao invés de 
estimularem e exortarem os jovens à 
luta dentro dos canais que sociedade lhes 
oferece, fulmina, condena, reprova, avil
ta o partido político de que se serviu e 
sob cuja legenda aqui teve ingresso pa
ra, assim, não fazer a contrafação a que 
ele veio de refirir-se, mas para mistifi
car a vida pública brasileira, mais pre
cisamente a opinião dos universitários 
do Brasil. Sr. Presidente, fui universi
tário engajado na luta partidária. Lu
tei com destemor, o que não é precisa
mente privilégios dos jovens. Luto hoje 

e lutarei amanhã em defesa dos meus 
princípios e dos meus ideais. E vi, já 
àquele tempo, os estudantes servirem de 
biombo para ambições personalistas de 
políticos que deles se valiam, a fim de 
realizarem os seus intentos, muita vez 
impatrióticos. Em nenhuma oportunida
de pretendi que se desvirtuasse ou se 
desfigurasse o sentido da Universidade. 
Lá, sim, é ambiente onde se estuda, se 
pesquisa, se indaga, e onde se persegue, 
exatamente, o sentido superior do ho
mem, da existência humana e os obje
tivos supremos da sociedade. Lá tudo é 
permitido, em termos de busca da ver
dade - meta suprema do homem. Mas, 
na. hora em que se impõe ao cidadão a 
luta engajamento, a atividade política, 
essa, necessariamente, deve ter o condu
to adequado, própr'io e legítimo, e hão 
de ser os partidos políticos. É verdade, 
Sr. Presidente, que os partidos políticos 
não se farão acreditar jamais, se tive
rem em seu seio homens que os desacre
ditam publicamente, expressam sua con
denação à caminhada, à trajetória, ao 
objetivo dessas instituições . 

Sr. Presidente, sou rigorosamente por 
que a univers'idade dê aos j oven.s não 
apenas o curriculum profissional, mas o 
embasamento teórico, cientifico, filosó
fico, com que o estudante, senhor de co
nhecimentos basilares, possa percorrer 
os vários campos das a tividades sociais, 
avultando necessariamente, entre essas, 
atividade política. 

Há, fundamentalmente, uma diferen,.. 
ça entre o que disse o nobre Senador por 
Pernambuco e aquilo que nós intransi
gentemente defendemos. A universida
de é lugar de estudo, de debate de idéias, 
de pesquisa, de todas as indagações, sem 
barreiras e sem obstáculos. Lá se estu
dam os problemas brasileiros e os pro
blemas universais, lá · se há de buscar 
resposta a todas as perguntas que per
turbam, atormentam e deixam atônitos 
os homens. 

Exatamente na hora em que o estu
dante se sente autorizado à atividade po
lítica, ele há de aceitar as regras demo-
cráticas. · 

Desgraçadamente, porque os políticos 
procuram explorar os estudantes, na sua 
inexperiência e idealismo, é que esses se 
deixam enredar na trama daqueles que se 
infiltram no meio estudantil, ou que a 
distância tentam teleguiá-los. Desta for
ma, os jovens fazem um jogo muita vez 
impatriótico, aquele jogo que contraria 
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religiosamente os próprios postulados em 
que crêem. Desgraçadamente este é o 
grande problema do nosso século. 

Sr. Presidente, porque não queremos 
que o estudante saia de casa e venha di
reta para os partidos políticos e acredi
tamos que os jovens precisam de conduto 
legítimo e próprio para expressão do seu 
pensamento, e mais do que isto, para a 
luta pelos seus ideais, e entendemos que 
eles hoje, como ontem, desprezam o pa
ternalismo dos lideres, não aceitam as 
tutelas, e, como bem disse o nobre Sena
dor Marcos Freire, S. Ex.e. justificando, e 
eu lamentando: no próprio lar há o con
flito de gerações - é que entendi que 
era preciso inovar nossa legislação, a fim 
de proporcionar ao estudante os meios 
pelos quais, ele, independentemente de 
nossa vontade, longe da nossa tutela, 
possa exercer atividade p-olitica, defen
dendo seus princípios e ideais. 

É fundamentalmente diferente daquilo 
que foi dito pelo ilustre Senador Marcos 
Freire, e que me lembrou muito bem 
meus velhos e idos tempos de acadêmico. 
A única diferença da fala de hoje para 
as inumeráveis falas de ontem, a que as
sisti como acadêmico de Direito, é que, 
àquele tempo, os protagonistas eram os 
estudantes idealistas e livres, hoje é um 
Senador da República pragmático e en
gajado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, admira
me profundamente a reação absurda. Eu 
qualificaria de insólita a reação dos li
deres que se opõem ao meu partido, a 
uma proposição por todos os títulos oxi
genada dos partidos, renovadora de suas 
fileiras. 

Será, Sr. Presidente, que os equívocos 
que hoje levam os estudantes a se enre
darem na trama subversiva - em pou
cos casos ainda, graças a Deus - não 
seria a distância que vai deles para nós? 
Não seria o desconhecimento de nosso 
trabalho e de nossa luta, sincera e leal, 
não obstante as apóstrofes do Senador 
por Pernambuco? Creio que sim. 

Nãü tememos os jovens nas nossas 
hostes, ao nosso lado, exercendo a sua 
função fiscalizadora. Queremo-los ao 
ao nosso lado. No momento das dúvidas 
e das incertezas, que o ideal deles supra 
a nossa desvalia. Que eles, no momento 
em que as nossas fraquezas nos deixarem 
perplexos, atônitos ou vacilantes em 
meio ao caminho, que eles acorram e nos 
digam que nós estamos sob sua vigilân
cia, e sob sua fiscalização e isso nos le-

vará para frente. Eles nos ajudarão, eles 
não levarão ao mundo deles, que é o 
mundo do amanhã, para que possamos, 
voltados para o futuro, legislar, adminis
trar, construindo para eles a grandeza 
do Brasil. 

Sr. Presidente, o que queremos é o con
vívio sem subordinação, entre políticos 
e estudantes. 

Ora, o ilustre Senador Marcos Freire 
diz: eles devem orientar a nação. Em 
seguida contradiz, e é um novelo de con
tradições a que S. Ex.8 se dá o luxo de 
proclamar da tribuna. Em seguida diz: 
não, eles são verdes - a expressão não 
é textual - mas eles não têm ainda ma
turidade para o exercício da atividade 
política. Não têm para a atividade políti
co-partidária, mas têm para doutrinar 
sobre os problemas do mundo, sobre o 
destino do homem, sobre a posição do 
Estado frente à sociedade. 

Sr. Presidente, não têm sobre o mais 
simples; terão, com certeza, sobre o mais 
complexo. 

O nobre Senador Marcos Freire me faz 
lembrar, em todos os momentos, os meus 
velhos colegas de Faculdade de Direito, 
até exatamente no momento derradeiro, 
quando pegou e leu, uma missiva a S. 
Ex.a dirigida, desmentindo vários Sena
dores da República. 

O estudante não desencarnou, em
bora coexista o politico, que sabe c 
que quer e para onde vai mais do que 
isso, pretendendo, com certeza, os 
fins, os obj etivos ainda inalcançá
veis pelos estudantes. 

Sr. Presidente, vimos bem que na mol
dura do quadro, porque foi muito repeti
do, e as mesmas coisas foram bastante 
reiteradas, configura o conflito das ge
rações no meio familiar e na universida
de mas deve tudo ser permitido. A única 
coisa que foi só incidentemente observa
da - e devia ser o principal - é que a 
escola deve ser uma casa de estudo, de 
pesquisa e de indagação. 

Mas, no meu entendimento, o que será 
melhor para o estudante? Começar ma
drugando nas responsabilidades da vida 
pública, fiscalizando a nossa atuação, nós 
que temos o dever de dirigir o País, ou 
ficar a distância, numa posição precon
ceituosa contra nossa atividade, vendo 
por lentes deformadoras aquilo que 
mais nobre e mais alto na vida dos povos, 
que é a ativ!dade política, hoje exercida 
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por um canal constitucionalmente insti
tuído no Brasil, que são os partidos? 

Mas tivemos em verdade, hoje, a cer
teza dos propósitos de S. Ex.8 : que os es
tudantes fiquem lá, estudando e inda
gando sobre os problemas de seu tempo. 
Mas, também, que a atividade partidá
ria não seja, aqui, exercida no nosso 
meio e conosco porque, possivelmente, 
pelas mazelas que S. Ex.a proclama, não 
somos dignos da confiança da juventude. 

Eu, ainda assim, apelaria para S. Ex.a 
no sentido de que, se não acredita em 
nós, acredite pelo menos na capacidade 
saneadora dos jovens. 

Quem sabe se, com o convívio da ju
ventude, não cheguemos ao milagre da 
metamorfose politica, transfigurando
nos em cidadãos prestantes da Pátria? 

Sr. Presidente, com todas as letras, de
claro que meu projeto não é preconcei
tuoso; meu projeto contempla o quadro 
mundial e os conflitos que se verificam 
nas universidades, menos pela ação dos 
jovens do que por alguns poucos que em 
seu seio se infiltram para a perturbar, 
subverter e criar conflitos com os pode
res públicos. Todos os jornais do País, 
falados e escritos, o proclamam. 

Baseado nisto e por ter sido - não 
faz tanto tempo - também líder uni
versitário, é que quero um canal legíti
mo próprio e adequado para a juven
tude, sem precisar do meu sim ou do meu 
não, podendo os jovens disputar os car
gos públicos e integrar todos os escalões 
da vida partidária. 1Se isso é atitudle 
antidemocrática, não sei o que seja de
mocracia, se isto não é liberdade, não sei 
se liberdade deve ser chamada exata
mente aquela atmosfera que se cria, 
propiciadora do entrechoque quase sem
pre armado entre o Poder público , e os 
estudantes, registrada em todas as partes 
do mundo. 

É isso que quero evitar. 
o estudo, as movimentações intelec

tuais que se processem nas universida
des; a atividade política, pelo canal de
vidamente competente. 

Mas, Sr. Presidente, em meio e com 
a discrição que pragmaticamente lhe ca
be, S. Ex.o. fez menção aos militares e 
paralelo entre eles e os estudantes e tra
balhadores. 

Não me consta que haja essa ativida
de predominante, nos termos da sua 
pintura modelar, nos quartéis. São, de 

fato, os militares, enquanto cidadãos, fi
guras prestantes, no uso de seus direitos; 
como militares, enquanto corporação, 
sempre acorreram ao chamado da Na
ção em crise. 

O paralelo improcedente, e quero, nes
te momento, registrá-lo, para que não 
passe despercebido. 

Mas, Sr. Presidente, deixando o dis
curso do nobre Senador Marcos Freire, 
para quem os direitos humanos devem 
ser assegurados apenas à minoria que 
contesta, quando faço questão de dizer 
que nos afinamos, e nos identificamos, 
com os jovens, a partir do momento em 
que queremos os direitos humanos as
segurados a todos os cidadãos. E quan
do o Estado, muita vez, comete, em ter
mos de indivíduos excessos que deplo
ramos esses são inegavelmente, às ve
zes, justificáveis em face do tumulto e 
do porte da agressão que se pretenda 
fazer à sociedade, à Nação. 

Sr. Presidente, saindo exatamente do 
texto do ilustre orador desta tarde, não 
posso deixar de referir-me às expres
sões também patética, mas respeitosas 
e procedentes como costumam ser, o do 
nobre Líder da Minoria, no sentido de 
revogação do 477, porque, segundo disse, 
já existem outros diplomas legais, pre
cisamente a Lei de Segurança Nacional, 
a proteger a segurança do Estado. 

Mas, Sr. Presidente, os dois ilustres ora
dores, preocupados com o biombo que 
se faz em torno do 477, a separar já aí, 
não a ARENA, mas os partidos politi
cas - e veja a gravidade deste ponto 
SL Presidente! ~ entre estudantes e 
partidos políticos. 

Esqueceram-se de ler a Lei de Segu
rança Nacional. Não há um dispositivo 
de norma substantiva do 477 que não 
esteja ria Lei de Segurança Nacional. 
Revogar o 477, sem revogar a Lei de Se
gurança Nacional, evidentemente, é cho
ver no molhado." Ou não estudaram o 
problema, não examinaram as leis vi
gentes no País, ou estão, simplesmente, 
mistificando. Não creio que este seja a 
intenção. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.8 um aparte? 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Pois 
não. Com o maior prazer. 

O Sr. Franco Montoro - Gostaria que 
V. Ex.o. indicasse a fundamentação da 
ousada afirmação que faz. Disse V. Ex.a 
que, para revogar o Decreto-Lei n.0 477, 
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seria preciso revogar a Lei de Segurança 
Nacional? 

O SR. PETRONIO.PORTELLA- Seria, 
porque seria "chover no molhado". Se a 
Lei de Segurança Nacional estabelece os 
crimes contra a segurança do Estado, e 
essas normas são repetidas no 477, e não 
há inovação em termos de direito subs
tantivo, então, revogar .o 477 não faz sen
tido, porque eXiste a outra vigente. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a per
mite, agora que esclareceu seu pensa
mento? 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Pois 
não. Com o maior prazer. 

O Sr. Franco Montoro - Nossa argu
mentação foi muito clara; foi uma ar
gumentação no debate com ·o Senador 
Jarbas Passarinho. S. Ex.a havia afirma
do que o 477 só se aplicava naqueles ca
sos em que havia a participação de mo
vimentos ou de atuação, visando à luta 
armada para a derrubada do p.oder; a 
isto se limitava a aplicação do decreto. 
Nossa argumentação foi em relação a 
esta afirmação. Se é para isto que há o 
477, ele não é necessário, porque a defesa 
do País contra as s,meacas de subversão 
ou de luta armada já· está· suficiente
mente garantida na Lei de Segurança 
Nacional. 

O SR. PETRôN!O PORTELLA - En
tão, Sr. Presidente, peço, publicamente, 
desculpas ao nobre Líder da Minoria, que 
ao invés de falar ao Senado, simplesmen
te dirigiu-se, para honra de S. Ex.a, ao 
Senaqor Jarbas Passarinho, sem decli
nar intenção, agora proclamada. 

O Sr. Franco Montoro - Declarei ex
pressamente ... 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Não, 
primeiramente, V. Ex.a falou ... 

O Sr. Franco Montoro - Falei ao Se
nado sobre a declaração. Foi exatamen
te em resposta ao discurso do Senador 
Jarbas Passarinho. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - O 
certo é que ... 

O Sr. Franco Montoro - Sabe V. Ex.a 
que a lógica do Plenário é a lógica da 
controvérsia ... 

O SR. PETRôNIO PORTELLA- En
tão, é válida ... Gosto da controvérsia. 

O Sr. Franco Montoro - Então, V. 
Ex.a não pode isolar a minha argumen
. tação daquilo que defendia. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - En
tão, Sr. Presidente, continua válida a te
se primeira, escoimado o equívoco. 

A Lei de Segurança tem normas muito 
mais fortes do que aquelas constantes 
do 477. O Decreto-Lei n.0 477 inova, sim, 
na parte adj etiva, criando um processo 
sumário contra o qual também se opôs 
o Líder da Minoria. 

Sr. Presidente, devo dizer que, neste 
caso, o limite do 477 se cinge à adminis
tração das faculdades, da universidade; 
e, sobretudo, há o pressuposto do conhe
cimento das administrações, da vida e 
da atuação dos estudantes. Até mesmo 
para evitar, na delonga do processo, in
justiças, como aquelas, ainda há pouco 
condenadas da tribuna pelo ilustre Se
nador Marcos Freire, o processo há de 
ser necessariamente célere com a con
trariedade que explicitamente o decreto 
determina. 

O Sr. Franco M:ontoro - Permite V. 
Ex.a uma pequena interrupção? 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Com 
o maior prazer. 

O Sr. Fra.nco Montoro - Apenas para 
a leitura do art. 3.0 : -

"Art. 3.0 - O processo sumário será 
realizado por um funcionário ou em
pregado do estabelecimento de en
sino, designado por seu dirigente, que 
procederá às diligências convenientes 
e citará o infrator para, no prazo de 
quarenta e oito horas, apresentar 
defesa. Se houver mais de um infra
tor, o prazo será comum e de no
venta e seis horas." 

Veja V. Ex.a que essa garantia que a 
todos são asseguradas por um juiz, com
petente, aqui poderão ser exercidas atra
vés de um empregado designado. Essa 
isenção a que V. Ex.a se refere, essas com
petência para decidir fica entregue 
a qualquer empregado, e dele dependerá 
a vida escolar, o direito à educação de 
um jovem. 

O SR. P:ETRôNIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, evidentemente que S. Ex.a 
uma vez mais confunde as coisas. Apu
ração de uma coisa é um fato: a decisão 
é outro inteiramente diferente. Não é ao 
funcionário que cabe decidir, e sim à 
direção da escola ou da unidade a que 
esteja vinculado o estudante, isto sim. 

Sr. Presidente, V. Ex.a já me adverte 
de que o tempo está findo. Quero, nesta 
oportunidade, dizer a esta Casa que o 
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477 é simplesmente um instrumento po
lítico de que se estão valendo políticos 
profissionais. Não há nenhuma conota
ção negativista ou negativa nesse sen
tido. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a per
mite um último aparte? 

O SR. PETRôN!O PORTELLA - Com 
o maior prazer. 

O Sr. Franco Montoro - Como não 
haverá tempo para uma refutação, ape
nas, tornar claro o pensamento da ban
cada do MDB: de que o discurso do Se
nador Marcos Freire foi feito com uma 
elevação e uma conotação ... 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - V. 
Ex.a endossa todos os conceitos expendi
dos ... 

O Sr. Franco Montoro- ... tão obje
tiva que, ao refutar, o fez, na realidade 
interpretação de V. Ex.a ao discurso de 
Marcos Freire. Há. uma distinção enor
me, que pode ser verificada, entre a in
terpretação dada às palavras de S. Ex.a, 
e às interpretações feitas por V. Ex.a 
Como não haverá tempo, nesta sessão, 
de se responder ao discurso V. Ex.a, que
ro deixar ressalvado, desde já, essa dis-
tinção que fazemos. . . · · 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Já 
que V. Ex.a gosta do diálogo e se faz 
defensor, aliás, até de direito, do nobre 
Senador Marcos Freire, gostaria de sa
ber de V. ·Ex. a se endossa os conceitos 
sobre a posição do jovem na sociedade, 
na. politica, no seio familiar, em última 
instância, o embasamento doturinário 
do ilustre Senador por Pernambuco? 

O Sr. Franco Montoro- Na interpre-
tação de V. Ex. a.. . · 

O SR. PETRôNIO PORTELLA -·Não! 
Na minha, não. 

O Sr. Franco Montoro- Na interpre-
tação de V. Ex.a, não. · . 

Mas, na interpretação dada pelo Se
n&.dor Marcos Freire ... 

O SR. PETRôNIO POR.TELLA - ... 
Sim. Não precisa explicar. 

O Sr. Franco Montoro - . . . da ne
cessidade de participação do jovem, não 
há dúvida nenhuma, toda a Casa não 
pode deixar de aplaudir a idéia funda
mental desse discurso, que é o de parti
cipação, da necessária participação do 
jovem na escola, na família, no clube, 
em qualquer lugar em que esteja, de vi
ver a sua vida privada e pública, de ma-

nifestar as suas idéias e participar do 
debate politico, sem nenhum isolamento. 
Ele lembrou, aliás invocou o caso · histó
rico lembrado por V. Ex.a, quando co
meçou por lembrar que, se temos, hoje, 
um Marcos Freire Senador é porque há o 
antigo líder univ.ersitário, e .lembrou o 
caso de V. Ex.a, que começou por invocar 
a sua qualidade. de antigo universitário. 
Não queira V. Ex.a negar aos universi
tários de hoje aquele direito que fez de 
V. Ex.a, universitário de ontem, ·o Líder 
do Governo de hoje. (Muito bem!) 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, eu não es
tou a negar; ao contrário, entendo que 
a participação é absolutamente salutar 
e há de ser sempre fecunda. Lá, nas uni
versidades, os jovens aprendem pela cul
tura, a servir melhor ao Pais; na hora 
da serventia, na hora do engajamento, 
na hora da atividade politica, há o con
duto próprio. Este deverá ser aberto, 
atra.vés da lei, aos jovens e, quanto a 
nós, devemos exortá-los a que cumpram 
o seu dever, convivendo conosco, porque 
legítima e meritória é a nossa atividade 
de servidores do País. (Muito bem! Pal-
mas.) · 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presi
dente, peço a palavra para explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com as disposições regi
mentais que regulam a matéria, o tempo 
regimental da presente sessão deverá 
esgotar-se às 18 horas e 35 minutos. 

Havendo, entretanto, oradores inscri
tos, esta Presidência, nos termos do art. 
203, alínea .a do Regimento Interno, pro
põe a prorrogação da sessão por trinta 
minutos. 

Os Srs. Senadores ql.).e estão de acordo, 
permaneçam sentados. (Pausa.) · 

Está aprovada. 
Em conseqüência, está cancelada a 

Sessã<> Extraordinária anteriormente 
convocada para as 18 horas e 30 minutos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Marcos Freire, para explicação pessoal. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, são duas pala
vras apenas, porque esta Casa já se 
acostumou aos desvirtuamentos que so
frem as palavras e. as idéias dos Senado
res da Oposição, no Senado, através dos 
discursos aqui pronunciad<>s pelo Sr. 
Líder da ARENA. 
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Sabe-se que a atividade política não é 
uma atividade estanque. Quem tiver boa 
fé, quem for honesto, não pode afirmar 
que condenei a vida partidária; pelo 
contrário, todos proclamam que ela é 
essencial à vida da Nação. Tenho-me 
batido, reiteradas vezes, por um pluri
partidarismo amplo, e, portanto, afir
mar que se deve fazer política, também, 
em outros setores, não é infirmar a utili
dade e a conveniência de se fazer polí
tica dentro dos partidos políticos. O que 
se não pode é exigir do estudante que só 
a faça dentro dos partidos políticos, por
que todo homem, ~ivil ou militar - como 
cidadão que é - dentro do lar, no seu 
escritório, na sua tenda de trabalho e, 
conseqüentemente, na sua tenda de es
tudo, também tem o direito de ser polí
tico. 

Assim o é com as várias profissões, 
assim o tem sido, ao longo do tempo, e 
assim o será, malgrado todos os ~ercea
mentos que se têm estabelecido, neste 
País. Mas, para mostrar como é zeloso o 
ilustre interpretador do pensamento 
alheio, chegou a afirmar que este parla
mentar defendia apenas o resguardo dos 
direitos de minorias. Eu, que, durante 
anos e anos, como deputado e agora 
~orno senador, tenho sido até acusado de 
tocar o mesmo realejo em favor, exata
mente, dos sagrados direitos do homem, 
sem distinções de quaisquer espécies e, 
por isso mesmo, condenando todo e qual
quer tipo de violência, parta ela de onde 
partir. 

Sr. Presidente, disse que seriam apenas 
duas palavras, porque não desejo que,. 
neste prolongamento de sessão generosa
mente concedido por V. Ex.a, deixemos 
de ouvir o grande democrata que é Paulo 
Brossard. 

. Quando S. Ex.a o Líder da ARENA 
disse que se lembrava de outros tempos 
e de outros colegas, fiquei admitindo que 
esses tempos e esses colegas são, exata
mente, aqueles da época em que o hoje 
Senador do Piauí, fazia política dentro 
da escola e de outras entidades estudan
tis - a menos que os velhos colegas de 
S. Ex. a. não sejam apenas aqueles ~alegas 
de escola. Sejam outros colegas que te
nham outros nomes que, evidentemente, 

· não posso saber quais sejam. 

Estudante idealista e livre, disse ele 
que eu o fui, e com muita honra o ouvi 
dizer isso. Orador engajado e pragmá
tico seria hoje. Sim, Engajado, no me
lhor sentido das palavras, engajado na 

luta pelos ideais democráticos; pragmá
tico, porque tenho um programa parti
dário para seguir; programa partidário 
que venho defendendo, sem dele me 
afastar numa linha sequer. 

A difer'ença entre nós é que - tenho 
a impressão - se me podem indicar 
como estudante idealista e livre no pas
sado, talvez S. Ex.a. a já o fosse, nesse 
tempo, engajado e pragmático, mas no 
pior sentido da expressão. 

Sr. Presidente, mais duas palavras so
mente: 

Disse S. Ex.a. o Senador Petrônio Por
tella que o estudante não desencarnou de 
mim. Mal sabia ele que estava fazendo 
o maior elogio que poderia ter feito, por
que felizes os que envelhecem e parma
necem estudantes; os que permanecem, 
dentro do seu ·Coração, com a chama que 
cultuo, em favor da liberdade, que nada 
tem de demagogia, nem de subversão, 
nem de interesses escusas. O meu man
dato, eu o consegui nas praças de Per
nambuco, lutando contra o poder polí
tico e econômico. Se quisesse usufruir 
vantagens, não seria junto aos estudan
tes que as conseguiria. Quem quer tirar 
vantagens tem outros caminhos, que tal
vez S. Ex.a conheça muito bem. Em ver
dade, tenho uma posição coerente em 
toda a minha vida, e não admito receber 
aulas de moral de quem quer que seja. 

Ainda há dois dias, S. Ex.a, numa outra 
malévola interpretação, disse que eu 
estava aderindo às teses do Governo. 
Não, Sr. Presidente! Não sou eu quem sei 
conjugar o vermo aderir, nem no pas
sado nem no presente ... 

(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Coneedo a palavra ao nobre Sr. Se
nador Orestes Quétcia. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, peço a V. Ex.a que faça 
prQrrogar a sessão, para que eu possa 
dar a resposta devida aos agravos por 
mim sofridos, através da palavra do Se
nador Marcos Freire. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para explica
ção pessoal, com prioridade. 

Estou aguardando desde o fim do dis
curso do Senador Marcos Freire. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA -Então, 
eu gostaria de falar antes do Senador 
Paul-o Brossard. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Sr. Se
nador J-arba.s Passarinho. 

O SR. JARRAS PASSARJNHO - Sr. 
Presidente, peço, realmente, a palavra, 
no sentido regimental absoluto do termo. 
Disse que não voltaria a falar, neste Se
nado, sobre o assunto, exceto se, na mi
nha interpretação, qualquer referência 
pudesse ter conotação de alcance à mi
nha honorabilidade pessoal. 

Retardei-me aqui ainda para ouvir o 
nobre Senador Paulo Brossard, que, num 
gesto cavalheiresco, disse-me que gosta
ria de falar, ainda hoje, sobre o assunto. 
E peço a S. Ex.a que me perdoe os mi
nutos que lhe vou tomar, antes que a 
palavra lhe seja dada. 

Sr. Presidente, foi lida uma carta pelo 
Sr. Senador por Pernambuco. Nesta car
ta, desmente-se não a mim. Desmentem
se, pelo menos, três senadores da Repú
blica; desmente-se o chefe de gabinete 
de V. Ex.a, e desmentem-se, alguns jor
nalistas, cujos nomes poupo, a menos que 
se realize uma sessão secreta, nesta Casa, 
por ordem de V. Ex . .a 

Todos testemunharam a provocação 
contínua e sistemática, durante mais de 
meia hora, diretamente a mim, como 
alvo. Mas fica o nobre Senador por Per
nambuco com a palavra da pessoa que 
ele desconhece, como disse há pouco·, e 
prefere ficar com ela, contra a palavra 
dos s~us próprios companheiros. Consi
dero, Sr. Presidente, que isto é uma 
ofensa à minha honra pessoal. 

Falou-se em algumas falsidades ainda 
há pouco, Sr. Presidente, e elas também 
nos atingem. Declarou-se, nesta Casa, 
que os atingidos pelo Decreto-Lei n.0 477 
não eram rematriculados, depois do cum
primento das suas punições. Leu-se, 
também, uma carta neste sentido, e esta 
carta passa a ter, imediatamente, foros 
de verdade indiscutível. E o testemunho 
do Ministro da Educação, com todos os 
documentos no arquivo no Ministério, da 
Educação, passa a ser absolutamente 
desprezível. 

Sr. Presidente, asseguro, com a palavra 
que a minha fé pública, permite ter como 
Senador desta República, que fomos até 
muito mais benevolentes do que se pode 
supor. Mandei rematricular todos os es
tudantes que fi-zeram pedido de rematrf
cula, todos, e não todos menos um. Com 
uma diferença, Sr. Presidente: é que en
quanto áreas de segurança supunham 

que os três anos de punição pelo Decreto
Lei n.O 477 deveriam ser três anos civis 
e não três anos letivos, tomamos a deci
são de interpretar como três anos letivos 
para não prejudicar o estudante em um 
ano mais. Assim, é fácil de exemplificar: 
um estudante que tivesse sido punido em 
69, digamos, o segundo semestre de 69, 
para contar, segundo a interpretação da 
segurança, um ano de punição, levaria 
de novembro de 69 a novembro de 70; o 
segundo, de 70 a 71, e o terceiro, de 71 a 
72. Portanto, perderia 69, 70, 71 e 72 e só 
se rematricularia em 73. Correndo o risco, 
Sr. Presidente, não dos aplausos, mas o 
risco das incompreensões radicais, deter
minei que se matriculassem os estudan
tes, todos quantos requereram matriculas 
nas suas universidades, contando as pu
nições a partir do ano letivo perdido. 

É falso, também, Sr. Presidente, que 
qualquer professor da Universidade Fe
deral do Rio Grande do Sul tenha sido 
atingido pelo 477 na década de 70. E se 
V. Ex.a achar conveniente, solieito que 
se faça uma sessão secreta nesta Casa. 
Apenas, de 70 a 74, dois professores 
foram atingidos: um na Universidade de 
Goiás e outro na Universidade de Brasí
lia. E o professor da Universidade de 
Brasília, militante comunista, não do PC, 
do chamado "Pecedão", mas de uma das 
frações da guerra revolucionária de que 
se servia o PC, antes de ser chamado 
para depor, fugiu para a Suécia. Nenhum 
professor da Universidade do Rio Grande 
do Sul pode ter dado argumento ao escri
tor Érico Veríssimo para não receber esse 
título. 

O 228, Sr. Presidente, reafirmo, este é o 
instrumento efetivo da aplicação de uma 
nova sistemática. Mas eu disse, e fui 
claro quando aqui falei, que ele é um 
desdobramento da "Lei Suplicy". A "Lei 
Suplicy", sim, retirou dos diretórios as 
atividades políticas. Tornou-os até fa
cultativos, segundo os novos regimentos 
das universidades. E esvaziou mais ainda 
o diretório que, facultativamente, é con
templado pelo regimento universitário, 
na medida em que fez a eleição direta e 
universal, para os estudantes serem os 
representantes das suas classes nos 
órgãos de co-administração da universi
dade. Ai, reside fundamentalmente a 
diferença entre a antiga politica de uni
versidades, exercida nos diretórios, e 
aquela que hoje não se permite. 

Portanto, Sr. Presidente, não menti, 
não falei, não fui capaz de enodoar a 
minha dignidade de Senador da Repú-
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blica, faltando à minha responsabilidade 
junto aos meus pares. E assim como 
houve aqui medidas, palavras enérgicas 
de falar em repelir apenas uma insi:. 
nuição, que tem ·esse ou aquele grau de 
periculosidade ou de malevolência, repilo 
muito mais: em nome do Senador Heitor 
Dias, em nome do Senador Paulo Guerra, 
em nome de outros companheiros desta 
casa, e em nome daqueles a que citei, 
ainda há pouco, a pura e simples com
paração em nosso desfavor, de uma carta 
assinada por um estudante, que o nobre 
Senador nem co::J.hece, e aquele que tem 
muitos anos de vida para ser julgado 
por todo o seu passado. 

Sr. Presidente, encerro. 
Ouvi muito, na tarde de hoje, falar-se 

que não interessava a pessoa, que não se 
estava aqui para julgar atas pessoais. 

Em 1945, Sr. Presidente, numa frente 
de combate, nas proximidades de Berlim, 
um jovem capitão de artilharia coman
dava .as suas armas contra os nazistas. 
Mas escrevera uma carta, há algum 
tempo, a um amigo na retaguarda. É ele 
chamado, prontamente, ao QG do Co
mando da Artilharia Divisionária, e en
contra o seu general e os oficiais em 
forma, debaixo de pleno bombardeio, e 
dois homens à paisana, pertencentes a 
uma execrável polícia política. Entra no 
recinto e recebe a expressão saída da 
boca dos dois beleguins, numa velha 
frase, que tanto conhecemos, traduzida 
humoristicamente para o português, 
como o "Esteja preso". Vão em sua dire
ção, arrancam-lhe as dragonas, privam
lhe de todas as medalhas que possuía e 
declaram-no desonrado como oficial, 
porque tivera a audácia de, numa carta, 
criticar o ditador Stalin, a quem . ele 
considerava um mau chefe político. Sol
jenitsin, o gênio da literatura atual, o 
Dostoievski desta fase, era o homem. 

Will Durant conta, na sua História da 
Civilização, que certa mulher se debru
çou sobre o cadáver de seu filho, depois 
da revolução de 1917, na Rússia, e, nas 
ruas de Petersburgo, chorava o sangue 
do seu filho. Um militante revolucioná
rio pôs-lhe as mãos nos ombros e per
guntou-lhe: "Por que choras mulher, se 
a revolução venceu?". O homem nada 
valia; o que valiam eram os fatos, as 
circunstâncias. 

Sr. Presidente, acho que a dignidade 
de um homem vale muito. O seu passado, 
as suas lutas, muitas vezes os seus sacri
fícios agônicos, para poder manter posi-

ções que não envergonhem, valem muito, 
Sr. Presidente. E, entre a frase que me 
parece agressiva e a frase que me parece 
p-ouco humanística, de dizer que não se 
interes.c::am por posições pessoais de nin
guf.m, prefiro ficar com o poeta que, há 
350 anos, escreveu: "O meu compromisso 
é com o homem. Qualquer um deles que 
seja mutilado na sua dignidade, ou que 
desapareça, para mim a humanidade é 
mimor". (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
--- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUi:RCIA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, encaminho à ta
quigrafia a íntegra de um discurso que 
lamenta o fato de o Governo brasileiro 
não pretender assinar a Convenção In
ternacional para supressão e punição do 
crime do apartheid, aprovada pela As
sembléia Geral da ONU, em 30 de no
vembro de 73. 

Todos conhecem o drama da segrega
ção racial na Africa do Sul. Todos co
nhecem a vocação anti-r.acista do povo 
brasileiro, nós que fomos forjados pelo 
caldeamento de três raças. Vimos mani
festações do Presidente da República, 
por ocasião da festa da Mãe Preta, em 
São Paulo e no incidente de uma boate, 
em Minas Gerais, contra a segregação 
racial. 

Lamentamos, Sr. Presidente, que o Go
verno, mercê da vocação do povo brasi
leiro mercê de posições já adotadas pelo 
Presidente Geisel contra o aparteismo, 
não ,assuma o dever de asinar este tra
tado da ONU, para somente desta for
ma fazer alguma coisa em benefício da
quele objetivo da ONU. E quanto às ale
gações, Sr. Presidente, que se fazem, de 
poucos interesses comerciais, para não se 
.assinar essa Convenção, não concorda
mos com isto. Lamentamos profunda
mente e apelamos ao Governo, no sen
tido de que assine esse tratado. E peço a 
V. Ex.a que autorize a :publicação do dis
curso em sua integra. 

Deliberei, Sr. Presidente, somente citar 
o meu discurso, para que pudesse o se
nador P:aulo Brossard usar da palavra. 
Quero, como Senador de São Paulo, tal
vez o último a poder falar o que vou di
zer, porque sou o Senador mais novo 
desta Casa, já que o Sr. Líder do Gover
no solicitou uma maior :prorrogação· dos 
trabalhos desta tarde, que estamos tris-
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tes pelo que está ocorrendo nesta tarde 
no Senado da República. 

Gostaria de lembrar que não podem 
os nobres colegas, em virtude de desa
venças pessoais, agravar uma situação 
nacional. Acima dos interesses dos Sena
dores, acima dos interesses do Senado, 
está o interesse da Nação brasileira e o 
interesse do objetivo democrático de to
dos nós. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ORES
TES QUÉRCIA EM SEU DISCURSO: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Recentemente o Presidente da Repú

blica manifestou a posição do Governo 
contra o apartheid. No entanto, quando o 
Governo pode fazer algo concreto nesse 
sentido, subscrevendo a Convenção In
ternacional para a supressão e punição 
do crime do apartheid, por razões econô
micas deixa de fazê-lo. Nós não concor
damos com essa atitude que coloca as 
razões econômicas acima dos princípios. 

Dispensável repisar e repetir que a fu
são das três raças que foram as matrizes 
da nacionalidade, a absorção ininter
rupta de povos das mais diversas pro
cedências, criou-nos no espírito, no sen
timento e até na índole a repulsa a toda 
forma de preconceito racial. Qualquer 
brasileiro sabe disto, pensa ,assim e assim 
se comporta. As poucas, pequenas e es
porádicas manifestações preconceituosas 
que surge no País tomam, quantas vezes, 
forma de escândalo, como se sentísse
mos violentados naquilo que considera
mos ,a nossa grande herança. Haja visto 
o episódio acontecido não há muito numa 
buate em Minas Gerais, onde se impediu 
o ingresso de uma brasileira de cor. O 
incidente tomou forma de escândalo pú
blico. A Nação se viu ferida e medidas 
foram imediatamente tomadas pelo Pre
sidente Geisel, par.a se reprimir o atre
vimento dos responsáveis. 

Somos o exemplo maior no mundo de 
miscigenação ~ssencialmen~e democrát~
ca. Muitos paises se admuam da efi
ciência do nosso labora tório de povo de 
várias origens, que se cruza e se multi
plica, em absorção ~onstante, para ~ f~r
mação de uma etma de exemplo umco, 
até hoje, na história da humanidade. 

A Lei Afonso Arinos foi criada não 
porque o Brasil se sentisse ameaçado no 
seu processo evolutivo de sadio e sábio 
caldeamento de raças. Ela foi criada, e 

tem sido aplicada, para reprimir os abu
sos esporádicos, que são esparsos, e des
respeitam ,a consciência da Nação. 

A nossa posição anti-racista, intensa 
aos preconceitos, é tão forte, que até 
mesmo o Presidente da República ne
gou-se a comparecer, em São Paulo, a 
um convite para homenagem da Mãe 
Preta, não porque - está claro - ela 
não o merecesse, mas para lembrar que 
todas as mães brasileiras: pretas, bran
cas, mulatas, mestiças, cafusas, ama
relas, etc. são merecedoras das mesmas 
homenagens. O Presidente poderia ter 
comparecido à homenage:n: e não fer!ria 
a sensibilidade de ninguem. Mas so o 
fato de não o ter feito, mostrou, mais 
uma vez, o quanto temos em conta, o 
quanto nos orgulhamos do sangue de to
das as procedências que corre em noss.as 
veias. 

Ora, um País assim como o nosso, pa
drão de exemplo para o mundo sobre um 
problema que a muitos atinge e a mui
tos oprime, além de crescer com o seu 
exemplo, deveria, imediatamente tomar 
posição, e mesmo lider.ar, qualquer cam
panha e ação contra qualquer forma de 
racismo, que em algumas partes da terra 
ainda degrada o gênero humano. 

De todas as formas de racismo que co
nhecemos, das mais disfarçadas às mais 
abertas e acintosas, o apartheid é a mais 
odiosa. Uma minoria branca, na África 
do Sul dona do poder e dos bens, con
serva ~ grande maioria negra - filha 
mais legítima do País em opressiva e 
degradante separação e vive~do _à s13a 
caridade. As leis do aparthe1d sao tao 
desumanas que o problema há muito 
deixou de ser interno e se exigiu para 

, ele uma tomada de consciência univer
. sal. As . sanções aplicadas àquele país 
pouco fizeram - já não dizemos no sen
tido de assimilação da raça de cor - mas 
para um melhor lugar ao sol para ela 
dentro da sua própria comunidade sepa
rada. A Africa do Sul, todos sabem, é um 
país de proprietários branços. Procurap1 
os seus representantes s?fisD?-a: o~ nao 
levar muito em conta a mtehgencia dos 
homens públicos de todo o mundo quan
do afirmam que se o apartheid é tão ruim 
,assim, por que então a corrente imigra
tória de negros, em busca de emprego, é 
maior do que a que emigr~? .Todos sab~
mos que as ricas minas e JaZidas do pais, 
em mãos dos brancos, oferecem subem
prego, e o pobre homem de cor, vivendo 
em nações vizinhas infinitamente mais 
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pobres, faz qualquer coisa por um prato 
de comida. E o fato de se dar um subem
prego a um homem desempregado não 
quer dizer que lhe está abrindo o céu 
para um lugar digno na sociedade. 

O que importa saber é qual a oportu
nidade social do homem de cor na ordem 
e nas leis desse país. E que tipo de opor
tunidade lhe cabe, todo o mundo sab_e 
e sabe muito bem. Sem exagero, ela la, 
na suà terra, na sua pátria milenar, é 
tido como sub-r.aça, subgente, .sub-tudo. 
É escravo do branco, que dispõe do poder 
político, social e econômico, e de uma 
política eficiente, zelosa e vigilante. 

Pois bem. Chega ao nosso conhecimen
to agora que o Brasil não assinará a 
Convenção Internacional para ,a Supres
são e Punição do Crime do Apartheid, 
adotada pela Assembléia Geral da ONU, 
em 30 de novembro de 1973. Os argu
mentos, para isto, .são frágeis e não .su
portam a menor análise. Não vamos ,assi
ná-la porque, ao que se propala, nos 
veríamos obrigados a expulsar o embai
xador daquele país ... Não vamos assi
ná-la porque mantemos com ele uma 
linha aérea, que faz ponte turística no 
Rio de Janeiro, e nos dá algum dinhei
ro. . . Não vamos assiná-la porque vem 
crescendo (e muito pouco, diga-se de 
passagem) nosso comércio com a Afri
ca do Sul. .. Não vamos assiná-la, enfim, 
por um rosário de r.azões pálidas, fugi
dias, frágeis, imprecisas, que só nos le
vam a deplorar a posição brasileira. Co
mo se interpretar o fato de o Presi
dente da República, vir a público e se 
pronunciar claramente contra o apar
theid, .se p.ara tomadas de posições cla
ras e decisivas mostramo-nos vacilan
tes. . . A nossa diplomacia, para não en
carar de frente certas situações inter
nacionais, recorre a fórmulas bachare
lescas de "espírito" e "letra" de itens e 
parágrafos confusos. Sai pela tangente. 

O inciso 2 do art. I da Convenção, diz 
que "Os Estados signatários declaram 
criminosas ,as organizações, instituições 
e indivíduos que cometam o crime de 
apartheid". Ora, se o Brasil sabe, acre
dita, .sente e julga que o aparteismo é 
um crime não poderá pensar duas vezes 
e nem titubear para asinar a Conven
ção, porque com isto estará negando as 
suas convicções filosóficas, negando a 
sua tradição e traindo a sua própria ca
racterística étnica. 

Não vêm de hoje as nossas decepções 
diplomáticas. Nós .sempre gritamos a 

nossa amizade, por laços de formação, 
ao negros africanos, mas sempre emba
lados no sentimentalismo da amizade lu
so-brasileira, cruzamos os braços aos pe
didos quase desesperados de apoio dos 
que lutav,am e morriam pela indepen
dência de Moçambique, Angola e Guiné
Bissau. 

Nunca a diplomacia brasileira foi usa
da para pressionar, um mínimo que seja, 
o decadente regime salazarista, no sen
tido de ajudar a independência daque!es 
territórios africanos, deixando estes ul
timas à mercê da ajuda dos comunistas. 

Agora os nossos dias escrevem a nova 
história das colônias, com sua discutível 
independência, para a qual o Brasil em 
nada colaborou. 

Estamos sempre chegando atrás e por 
último, com medo quase pânico de qual
quer comprometimento. O tão apregado 
"pragmatismo", no caso, deixa muito a 
desejar. No interesse de salvar qualquer 
mercado, por menor que seja, que nos 
dê mais algumas divisas para ajudar a 
cobrir o poço sem fundo da nossa B,a
lança de Pagamentos, seremos capazes 
de silenciar diante de qualquer coisa, 
usando para isto o Itamara ti conceitos e 
teorias p.alavro.sos. 

Está claro que não se pede ao Brasil 
que vive ele a levantar bandeira contra 
os muitos erros da humanidade, quando 
temos nós mesmos os nossos próprios 
erros. Mas quando o erro fere não ape
nas a posição filosófic,a da Nação, mas 
a sua própria alma - e o aparteismo 
fere a alma brasigleira tão profunda
mente que alcança as nossas raízes, 
cujas matrizes índias, negras e brancas 
deram o primeiro alento de vida a um 
grande povo - então a negativa do 
Brasil em ,assinar a Convenção Interna
cional para a Supressão e Punição do 
Crime de Apartheid é mais do que um 
contrasenso. 

Esperamos que o Presidente da Repú
blica, lúcido como se mostrou em pro
nunciamentos e em ações sobre o pro
blema racial, oriente a Casa de Rio Br,an
co para que ela mostre, lá fora, que o 
Brasil, além de uma grande Nação assi
miladora de raç.as e de povos, seja igual
mente um exemplo de acusação, denún
cia e tomada de posição contra aqueles 
que pensam que o Homem não é Igual ao 
Homem, pior questão de coloração de 
pele. 
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Este é um dos grandes caminhos :para 
a p.az. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pint()) 
- Tenho em vista a proposta do nobre 
Senador Líder Petrônio Portella, a Pre
sidência, não havendo objeção do Ple
nário, submete a prorrogação da Sessão 
por mais meia hora. 

Os Srs. Senadores que aprovam a pro
posta, permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovada. Fica a Sessão prorrogada 
por mais meia hora. 

Em virtude dessa medida, fica adiada 
para as 21 horas a Sessão Conjunta .ante
riormente conv·ocada para as 19 horas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, consulto V. Ex.a de quantos 
minutos disporei para responder ao que 
sobre mim foi dito da Tribuna pelo nobre 
Senador Marcos Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- V. Ex.a, quer falar antes? 

O SR. PETRôNIO PORTELLA- Não; 
após o Senador Paulo Brossard. Mas gos
taria de saber quantos minutos V. Ex.a 
atribuirá a cada um de nós, já que pror
rogou por meia hora a Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Prorroguei por meia hora; portanto, 
temos 35 minutos. O Senador Paulo Bros
sard disse-me precisar de 20 a 22 minu
tos. V. Ex.a teria esse mesmo tempo, a 
não ser que prorroguemos por mais tem
po. Depois, examinaremos ,a necessidade 
dessa nova prorrogação. 

Com a palavra o nobre Senador Paulo 
Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, encontro-me na 
tribuna em conseqüência de um aparte 
que, ontem, dei nesta Casa, enquanto 
falava o nobre Senador Marcos Freire, e 
em função do que disse a este Plenário 
o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

Não falaria hoje, Sr. Presidente, não 
fora o interesse geral em que não hou
vesse descontinuidade no ,assunto que 
vem sendo tratado, mas entendo que a 
natureza do assunto exige um amplo 
esclarecimento. Até para que não haja 
necessidade que se volte à tribuna para 
tratar de um assunto que ficou inaca
cabado. 

Sr. Presidente, já que foi mencionado 
o nome de Érico Veríssimo neste plená
rio, a·codem-me à lembrança as palavras 
que o grande escritor patrício me diri
giu em dias do ano passado, anunciando 
public.amente o seu voto nas eleições de 
15 de novembro. Disse ele a certa altura 
que, dirigindo-se a mim, mencionava o 
que dissera a outra pessoa "que voce 
faria ouvir a sua voz no Senado para 
ac.abar a censura e esta vergonha "Lei 
n.0 477". 

E ainda há instantes o seu nome foi 
lembrado por dois eminentes Senadores: 
pelo nobre Senador Marcos Freire, ao re
cordar que Érico Veríssimo recusou uma 
distinção universitária, pela fundamen
tação de que pesava sobre a Universi
dade todo este instrumental de exceção 
que pode ser resumido no AI-5; e pelo 
nobre Senador Jarbas Passarinho, que 
aludiu ao episódio dizendo que a Univer
sidade do Rio Grande do Sul não sofrera 
a aplicação 'do AI-5. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Perdão, V. 
Ex.a permite uma interrupção? Só para 
que V. Ex.a não labore em equívoco. 

O SR. PAULO BROSSARD - Gostaria 
de ouvi-lo. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Ouvi niti
damente, e creio que esta Casa também 
ouviu, o nobre Senador Marcos Freire 
declarar que o ilustre escritor Érico Ve
ríssimo recusara-se a receber um título 
de Doutor Honoris Causa, na Universi
dade Federal do Rio Grande do Sul, por
que ela havia punido professor com o 
Decreto-Lei n.0 477. Foi a interpretação 
que tive. Porque estava S. Ex.a tratando 
precisamente do.Decreto-Lei n.0 477. Se 
elle falou AI-5 e eu interpretei 477, reti
ro, evidentemente, a minha objeção. 

O SR. PAULO BROSSARD- Entendi 
que V. Ex. a tivesse aludido ao AI-5. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não, eu 
não aludi. Aludi ao 477, na suposição de 
que o Senador Marcos Freire falara em 
Decreto-lei n.0 477, cujo exame ele es
tava fazendo. 

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex.a 
um esclarecimento? (Assentimento do 
orador.) Tive oportunidade de analisar, 
na tarde de hoje, a atmosfera em que vi
ve a universidade brasileira, em que o 
477 aparece como aquele instrumento es
pecífico cerceador das atividades estu
dantis e universitárias em geral. Mas, 
evidentemente que muita coisa que se faz 
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à sua margem é em função desse clima 
de temor que se criou. E tive mais a 
oportunidade de dizer que muitas vezes 
situações de fato se sobrepõem aos pró
prios estatutos de exceção vigorantes no 
País. Evidentemente que as universida
des têm sido vítimas de todo o estado de 
regime autoritário atualmente vigente, 
representado, em primeiro lugar, pelo 
AI-5, e por uma série de outros desdobra
mentos legais e até mesmo sem quaisquer 
coberturas legais. Fica, portanto, o es
clarecimento p o rq u e, evidentemente, 
muitas das coisas que ocorrem, ocorrem 
até mesmo à margem das leis de exce
ção. 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex.a 
tem razão. 

Mas, nobre Senador, 
O Sr. Jarbas Passarinho - Afinal, no

bre Senador, foi o 477? Terei ouvido bem 
ou mal? Só para encaminhamento do 
discurso de V. Ex.a 

O SR. PAULO BROSSARD - D1ante 
do esclarecimento, devo ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho que no âmbito da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul houve a aplicação do AI-5 e do 477. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Em que 
ano? Perdão, Senador? 

O SR. PAULO BROSSARD -Não sei. 
O Sr. Jarbas Passarinho- O nobre Se

nador Marcos Freire referiu-se à déca
da de 70. 

O SR. PAULO BROSSARD - Nobre 
Senador ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu apenas 
registrei o fato: década de 70. Qualquer 
infante, qualquer membro do pré-escolar 
já sabe, nesta altura, que a década de 
70 começa no ano de 70 e vai até o ano 
de 79. 

O SR. PAULO BROSSARD - Em ou
tras palavras, V. Ex.a se refere ao tempo 
em que foi Ministro da Educação? 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não, eu não 
me refiro ao tempo em que fui Ministro 
da Educação; eu me refiro a década de 
70, de 70 a 79. 

O SR. PAULO BROSSARD -Quanto 
ao 477 foi na década de 70. 

O Sr. Jarbas Passarinho -V. Ex.a está 
equivocado, nobre Senador. 

O SR. PAULO BROSSARD - Se eu 
estiver equivocado eu aceitarei a correção. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Pois eu pe
ço a V. Ex.a que desde já anote este no
me: Colégio Sévigné, Rio Grande do Sul, 
única punição aplicada de 69 a 75: um 
professor do Colégio Sévigné, no ano de 
1969. Não me consta que o Colégio Sé
vigné seja Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, e não me consta que 1969 
seja década de 70, porque concordaria 
comigo até o Conselheiro Acácio. 

O SR. PAULO BROSSARD -V. Ex.a 
tem toda razão no que acaba de dizer: 
1969 não é 1970. (Risos,) 

O Sr. Jarbas Passarinho - Ainda bem 
que, pelo menos nisso, V. Ex.a concorda 
comigo. 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu decla
rei, Sr. Presidente, que se eu estivesse 
equivocado eu estaria pronto a corrigir. 

O Sr. Jarbas Passarinho - É o que es
pero de V. Ex. a no futuro. 

O Sr. Marcos Freire - Permite apenas 
um ligeiro esclarecimento? 

O SR. PAULO BROSSARD- Tenho a 
dizer ao nobre Senador Jarbas Passari
nho que foi aplicado o 477 a quatro estu
dantes universitários, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, na déca
da de 70. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Perfeita
mente. Esta é uma verdade da qual V. 
Ex.a não discrepa nem na data nem no 
número. Em momento algum eu o ne
guei. O que V. Ex. a disse a mim é que 
me havia pedido para eu repetir se es
sas aplicações tinham sido em pessoas 
envolvidas com facções do Partido Co
munista revolucionário. Eu repeti isso. 
Se for necessário, a Taquigrafia o com
provará. 

O SR. PAULO BROSSARD - Perdão, 
nobre Senador. V. Ex.a está se reportan
do ao debate de ontem; estou repetindo 
o que V. Ex.a acabou de dizer aqui, quan
do declarei que na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul tinha havido apli
cação, tanto do AI-5 quando do 477, V. 
Ex.a fez-me a indagação: "se na déca
da de 70". No primeiro instante eu não 
soube responder. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Mas não 
foi isso, V. Ex. o. está equivocado. Eu me 
referi ao professor. Não se irrite, por fa
vor, com a data; não se irrite com o ca
lendário; não se irrite com a verdade. 

O SR. PAULO BROSSARD - O ca
lendário quem trouxe foi V. Ex. o. 

1: 
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O Sr. Jarbas Passarinho - Mas a meu 
favor. 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu, que 
não estou interessado em individualizar 
ou personalizar o debate ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - É evidente 
que está. 

O SR. PAULO BROSSARD - ... Preo
cumei-me apenas em declarar que a 
Universidade sofrera tanto a aplicação 
d oAI-5 quanto a do Decreto-Lei n.0 477. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Mas, isto 
não foi debatido por mim. É tão recente 
o início do discurso de V. Ex. a 

O SR. PAULO BROSSARD - Agora, 
indagado se na década de 1970, não tive 
elementos, no instante, para responder 
e declarei lisamente que me penitencia
ria se estivesse em equívoco. Verifiquei 
depois que, quanto ao Decreto-Lei n.0 477, 
ocorrera sua aplicação e na década de 
1970. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Mas, eu 
nunca disse que não. 

O SR. PAULO BROSSARD - Então 
não há motivos para V. Ex. a perguntar. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Ma.s, V. 
Ex.a iniciou seu discurso- todos nós te
mos memória - pedindo uma informa
ção e eu lhe dei. Reportava-me eu a uma 
afirmativa que atribuí ao Senador Mar
cos Freire quanto a um profesor ter si
do atingido pelo Decreto-Lei n.0 477, na 
décaQa de 1970. Todos os nobres Sena
dores estão ouvindo. V. Ex. a fez grace
jo com a década, mas não é o caso da 
década. 

O SR. PAULO JBROSSARD- V. Ex.a 
ainda está equivocado quando aludi ao 
gesto, à palavra do escritor Érico Verís
simo. Foi este o fato a que me reportei e 
ao qual estou a me referir. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não impor
tunarei V. Ex.a, nobre Senador, apenas 
peço que leia as notas taquigráficas. 

O Sr. Marcos Freire- Permite V. Ex.a? 
(Assentimento do orador.) A parte na 
quaJ me refiro à atitude histórica do es
critor Érico Veríssimo e o parágrafo que 
antecede a essa parte diz exatamente 
isto: 

"Nessa última década estudantes fo
ram presos ou perseguidos, professores 
demitidos ou "Nessa última década" ... 

Realmente nos nossos pronunciamen
tos não estamos interessados, como aliás 

eu disse Í10 meu discurso, em ver exata
mente que Governo fez mais ou menos 
aplicações do Decreto-Lei n.0 477, AI-5; 
Combatemos o instituto; e o combatemos 
inclusive em favor do homem. Quando 
dizemos que não nos interessam pessoas 
é no sentido de estar rebuscando atitu
des pessoais, não nQs interessam perfis 
históricos de quem quer que seja, inte
ressa sim, em nome do homem, combater 
aqueles institutos que nos parecem lesi
vos à dignidade humana. 

O SR. PAULO BROSSARD -Agrade
ço o aparte do nobre Senador e vou pros
seguir, Sr. Presidente, dizendo que o es
critor Ériw veríssimo, ao recusar a dis
tinção universitária, se alegou o fato 
aqui mencionado, o fez com razão. Por
que houve realmente a aplicação desses 
instrumentos na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, que pretendia home
nageá-lo com o título universitário. 

Mas, Sr. Presidente, eu não vim à Tri
buna para discutir este fato, que surgiu 
agora, há instantes. O que me trouxe à 
Tribuna, realmente - e eu havia infor
mado ao nobre Senador Jarbas Passa
rinho que preferia tratar dele do assunto 
hoje, a fim de que ele encontrasse uma 
conclusão -, foi o que ontem foi dito 
aqui, pelo nobre Senador Jarbas Passa
rinho, em aparte ao nobre Senador Mar
cos Freire, tendo provocado de minha 
parte um pedido de esclarecimento. 

S. Ex.a disse que, "em 38 casos - e es
tou a ler as netas taquigráficas - com
provada a participação de estudantes, 
enquanto estudantes e não enquanto ci
dadãos, em processos de luta armada 
para a derrubaçl.a do Poder." 

Estranhei, Sr. Presidente, a declara
ção. E, tanto a estranhei que pedi um 
esclarecimento, desde logo - embora 
advertido que o esclarecimento era anti
regimental -, pelo eminente Senador 
Jarbas Passarinho. Esse esclarecimento 
veio após haver dito S. Ex.a que "duran
te todo o período do Presidente Médici, 
o Decreto-Lei n.0 477 só foi aplicado em 
casos de absoluta comprovação de par
ticipação de luta armada para a derru
bada de· poder." 

Diante da assertiva, duas vezes feita 
-uma dela.s a meu pedido, para meu es
clarecimento - eu declarei que, pelo 
meno.s, um caso eu conheci, ocorrido no 
Rio Grande do Sul, em que isto não se 
dera. E o nobre Senador pediu que trou
xesse o caso para discussão. É o que pre
tendia fazer hoje, Sr. Presidente, con-
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cluindo, pelo menos quanto a este as
pecto, o debate ontem iniciado, e ini
ciado de forma surpreendente para mim, 
quando o nobre Senador Marcos Freire, 
na sua oração, dizia exatamente estas 
palavras: 

"E a Universidade brasileira? Na ver
dade, um centro de cultura não po
de ser livre, como um dia o disse que
rer <J Presidente Médici, quando, além 
das restrições do AI-5 que pesam so
bre t<Jda a Nação, está especifica
mente s<Jb <J guante d<J Decreto n.0 

477 e outros instrumentos cercead<J
res de .sua atividade." 

F<Ji exatamente quand<J S. Ex.a profe
riu esta frase que desabou a tempestade. 

Pois bem, Sr. Presidente, não quero re
novar debates já travados mas vou me 
permitir dizer duas palavras sobre o ca
so que, realmente, me trouxe à tribuna. 
Mas, antes quero renovar uma observa
ção feita pelo eminente Líder Franco 
Montara, relativamente à personalidade 
do Senador Jarbas Passarinho. Tanto é 
certo que, em toda discussão do Decre
to-Lei n.0 477, jamais, nesta Casa, quem 
quer que .seja lhe atribuiu qualquer co
notação pessoal, que <J nobre Senador 
Marcos Freire lembrava na sessão de 
ho-je, ao pretender, ao propor a revoga
ção do Decreto-Lei n.0 477, quando invo
cava exatamente o testemunho do nobre 
Senador Jarbas Passarinho, não poderia 
prestar uma homenagem maior e não po
deria dispensar uma atenção mais quali
ficada! 

Não precisava, Sr. Presidente, voltar 
a este assunto que já foi abordado pelo 
emitente Senador e Líder Franco Mon
toro. Mas tão intensamente penso assim, 
que me pareceu conveniente reafirmar, 
repetir esse juízo, reproduzi-lo. 

Sr. Presidente, estou inteiramente de 
acordo com o nobre Senador Jarbas 
Passarinho, quando diz que não é o De
creto-Lei n.0 477 o texto impeditivo de 
atividade política do estudante, em re
cinto universitário. Realmente, é o De
creto-Lei n.0 228. Nete ponto estamos 
inteiramente de acordo. Entendo que os 
debates, nesta Casa, devem se travar 
com a maior clareza, com a maior fran
queza, mesmo em havendo divergências. 
Mas, volto a dizer: estou de acordo, real
mente é o Decreto n.0 228 e não o 477. 

Agora, vem talvez o mais importante, e 
que foi acentuado pelo nobre Senador 
Marcos Freire: é que o Decreto n.o 477 

tem servido de instrumento de terror! 
De terror que me faz lembrar um am
biente moscovita! E eu vou me permitir 
e peço que a Casa tenha um instante de 
tolerância para eu mostrar como ist<J 
ocorre, Sr. Presidente. E vou começar 
declarando o que me contou - e eu peço 
aqui que não esteja a violar um segrede 
- o que me contou um eminente colega 
nosso, o Senador Lázaro Barboza. Disse
me ele que terminou o seu curso jurídico 
no ano passado e que, ao colar grau de 
bacharel, já estava diplomado Senador 
da República, - pois ele me declarou 
que foi ameaçado com o Decreto n.0 477, 
na sua Universidade! 

O Sr. Láz:u-o Barboza - É verdade! 

O SR. PAULO BROSSARD - Eis aí, 
Sr. Presidente! Esta é a questão: se pe
garmos os textos frios, inertes, mortos, 
será possível dizer que o Decreto n.0 477 
nem direta nem indiretamente pode im
pedir a atividade politica! 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Ex. a? Não o molestarei por mais de meio 
minuto, pode contar V. Ex.a no relógio. 
Permitir-me-ia V. Ex. a um aparte de 
dois minutos, ao término do seu discur
so, já que não desejo mais ocupar a tri
buna desta Casa? 

O SR. PAULO BROSSARD- V. Ex.a 
tem, em relação a mim, todos os direitos. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Tenho re
cebido, com muita alegria, as demonstra
ções de apreço de V. Ex. a 

O SR. PAULO BROSSARD- Quando 
entender oportuno, peça V. Ex.a o aparte. 

É importante que se note, Sr. Presi
dente, que, pegando um texto nu, frio, 
talvez se possa dizer, isso, mas, conhe
cendo a vida como ela é e o que ocorre 
na Universidade, então a conclusão é do
lorosamente outra, penosamente outra, 
brutalmente outra. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, recebo 
os jornais de Porto Alegre com algum 
atr.aso e por isso é que estou a ler agora 
notícias de fatos ocorridos lá, faz alguns 
dias, cujo desfecho, aliás não estou em 
condições de informar à Casa, mas vou 
relatar ao Senado este episódio. 

Como sabe V. Ex.a pelo Decreto-Lei n.0 

228, a eleição do Diretório Central de Es
tudantes é por via indireta. Bom ou mau 
é o sistema adotado. Pois bem, os diri
gentes universitários da Universidade do 
Rio Grande do Sul entenderam de veri
ficar qual era a tendência dos alunos em 
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relação à chapa 1 e à chapa 2, de modo 
que, quando estivesse constituído o co
légio eleitoral que elege o Diretório Cen
tral de Elstudantes, ·a saberiam como 
votar. 
. E preten~~u-se fa~er o quê? Uma espé

Cle de ele1çao partlCular, direta extra
legal, a fim de que, apurado o resultado 
em f.avor da chapa 1, no dia designado 
para a eleição do Diretório Central de 
Estudantes, votava-se nos componentes 
do colégio na chapa 1. Se os estudantes 
se inclinassem pela chapa 2, votariam 
na chap,a 2. 

Creio, Sr. Presidente, que ninguém po
de ver nisto um delito, uma irregulari
dade, uma anomalia. Creio que é um 
processo normal de apuração d·e uma 
tendência, que a lei não proíbe, não re
prime, não define como crime. Afinal de 
contas, quando isto fosse proibido, o que 
restav,a ou restaria para ver? 

Pois bem. Os estudantes pretenderam 
fazer esta eleição prévia, para sua orien
tação. Eis senão quando o Vice-Reitor da 
Universidade convoca os estudantes, e 
mostro ao Senado a primeira página da 
Folha da Manhã, de 11 de junho ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Deste ano? 
O SR. PAULO BROSSARD - Agora, 

deste mês. E vejo logo a página 2, este 
título: "Reitoria da Universidade Feder,al 
do Rio Grande do Sul faz Ameaça". Qual 
é a ameaça? Com que fundamento, Sr. 
Presidente? O 477! 

Estou narrando o fato, mostrando ·co
mo o 477 serve par.a tudo, até para isto. 

Veja V. Ex.a, Sr. Presidente, o abuso· 
que se comete sob a invocação de um 
decreto-lei que já não é um primor de 
liberalismo, e que, interpretado e apli
cado desta forma gera realmente essa 
reação impressionante no mundo aca
dêmico, no mundo intelectual, em toda 
a parte. Isso é que é preciso, Sr. Presi
dente, no meu modo de pensar com
preender. 

Se, amanhã, eu fizer, como vou fazer 
na próxima segunda-feira, um discurso 
sobre problemas da comercialização da 
soja e dos fertilizantes, ninguém virá ao 
Senado, pelo menos da mocidade acadê
mica. Mas, se eu anunciar que vou dis
cutir o 477, tenho certeza de que as ga
lerias estarão cheias. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.11, neste passo, os dois minutos que 
me prometeu? (Assentimento do orador.) 

É verdade que estou aguardando o nome 
do estudante que foi punido, sem ser 
relacionado com qualquer partido que 
se destina à luta armada para conquis
ta do poder, que V. Ex.a ainda não me 
deu. Segundo, estou lendo o texto do 
nobre Senador Marcos Freire que, p.ara 
V. Ex.a, leu um parágrafo só; eu gostaria 
de ler o seguinte. Depois do parágrafo a 
que se referiu o Senador Marcos Freire 
a que se referia nesta última década, elé 
mesmo, Marcos Freire, prossegue: 

"A esse propósito, tornou-se histó
rica ,a atitude do escritor Érico Ve
ríssimo, recusando o título de Doutor 
honoris causa da Universidade Fe
derela do Rio Grande do Sul, por 
julgá-la." 

Preste bem atenção V. Ex.a, cultor das 
letras, inclusive, das letras jurídicas: 

"uma Universidade ocupada, que ex
purgava professores e alunos." 

Ora, na medida em que o objeto o 
sujeito da ação é a Universidade ela' só 
expurga quando aplica o Decreto-lei n.0 

477. E eu declarei: "Falso; em nenhum 
momento, qualquer professor" - todos 
os nobres Senadores ouviram - ". . . foi 
atingido, na década de 70, na Universi
dade Federal do Rio Grande do Sul." Isso 
é para o raciocínio de V. Ex.a Em segui
da, peço a V. Ex.a que solicite, agora, 
ao seu e meu ilustre colega, Senador Lá
zaro Barboza, que deu a V. Ex.a o teste
munho de uma simples ameaça, e saiu 
S. Ex.a entretanto, graduado em Direito. 
Se houve ameaça - e houve, eu não di
ria o "se", porque seria uma ofensa à 
dignidade do Senador Lázaro Barboza, eu 
acredito - essa ameaça não prosperou. 
Mas, pergunte ao nobre Senador o que 
aconteceu com oito estudantes que, na 
antevéspera da sua formatura, por mo
tivos · relacionados com atividade do 
Partido Comunista do Brasil - e até 
Marxista Leninista - estavam já pelo 
Reitor, afastados da Universidade du
rante três anos, pelo 477, e o que .acon
teceu em relação ao Ministro Jarbas 
Passarinho! V. Ex.a diz que houve as 
ameaças, vamos agora ao fato concreto! 

O SR. PAULO BROSSARD- Pergun
tarei nobre Senador, e o f,arei com o 
maior prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Muito obri
gado. 

O SR. PAULO BROSSARD - Pergun
tarei, mas antes que S. Ex.a responda, 
permita-me que lhe diga não é o que 
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esta em debate mas vou prestar esta ho
menagem a V. Ex.a. 

O Sr. Jarbas PassarinbD - Nobre Se
nador, por que· não está em debate? 

O SR. PAULO BROSSARD - Estou 
atendendo ao pedido de V. Ex.a Estou 
discutindo as aplicações, as distorções 
do 477. 

O Sr. Jarbas PassarinhD - As distor
ções nós teremos - de acordo com V. 
Ex. a. . . Ele foi utilizado ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Nobre 
Senador Lázaro Barboza, a resposta, su
ponho seja a afirmativa e em favor e 
em louvor do nobre Senador Jarbas Pas
sarinho. 

O Sr. Jarbas PassarinhD- S. Ex.a. ain
da não disse o que foi! 

O Sr. Lázaro Barboza. - Não há dú
vida, eminente Senador Paulo Brossard. 
V. Ex.a vai me permitir que, citado e pe
dido o meu testemunho, eu o faça aqui, 
analisando o ponto abordado pelo emi
nente Senador Jarbas Passarinho e, tam
bém, as ameaça.s de que fui vítim~, 
quando estudante. Procurarei ser breve 
e não tomarei de V. Ex.a mais do que um 
ou dois minut.os. Indubitavelmente, S. 
Ex.a, o Senador Jarbas Passarinho, quan
do Ministro da Educação, teve um gesto 
que o engrandece perante a Nação, e 
granjeou a simpatia da juventude no 
meu Estado. Oito estudantes, impedidos 
de colar grau, ameaçados pela direção 
da escola, recorreram ao Ministro Jar
bas Passarinho e S. Ex.a, efetivamente, 
determinou que esses estudantes deves
sem colar grau. É um testemunho que 
presto em favor de S. Ex.a., com a maior 
tranqüilidade. Porém, permito-me, agora, 
eminente Senador Paulo Brossard, dizer 
também à Casa e à Nação que, quando 
o MDB combate o 477, não o faz exclu
sivamente em função sequer das aplica
ções do citado diploma. Poderia nem se
quer ser aplicado uma só vez. 

O SR. PAULO BROSSARD - Claro! 

O Sr. Lázaro Barboza - Quando cur
sando o terceiro ano da Faculdade de 
Direito da Universidade Católica de 
Goiás, isto agora em 1973, certa noite, 
um professor de Direito Constitucional 
dava uma aula, analisando o Capitulo 
das Garantias e Direitos Individuais. A 
certa altur,a, o professor, fazendo uma 
análise da Constituição, sai com o que 
me pareceu um disparate. Disse ele mais 
ou menos isto: "E aí estão, amparando a 

Constituição, sobranceiramente seguran
do-a, os atos institucionais. É óbvio que 
eu não poderia concordar com tama
nho disparate, e, de forma respeitosa, fiz 
a seguinte indagação ao mestre: -"Mas, 
professor, os atos institucionais não são 
muito mais o direito da forç.a do que a 
força do direito?" Bastou isso, para que 
o mestre visivelmente irritado, de dedo 
em riste, apontasse em mim, afirmando: 
"Enquanto existirem homens como o se
nhor, há de existir os atos institucio
nais" É óbvio que o disparate foi muito 
maior, e eu não poderia silenciar. Toda 
a vida tive uma conduta equilibrada. 
Nunca me deixei levar pelas emoções, e 
sou, nobre Senador Paulo Brossard -
como V. Ex.a bem conhece e todo o Se
nado já pode testemunhar- um liberal, 
na expressão do termo. 

O Sr. Marcos Freire - Muito bem! 

O Sr. Lázaro Barboza - Combato o 
arbítrio, a prepotência, venha de onde 
vier, parta de onde partir. E quando re
videi os argumentos do professor- mas 
também ainda assim - de forma edu
cada, ele lembrou a existência do 477. 
Imediatamente, quase como por encanto, 
fechavam-se as salas da Universidade, e 
as aulas foram suspensas naquela noite, 
par.a, quando me dirigia ao pá teo, en
·contrar-me com o próprio professor, que 
veio abraçar-me a pedir desculpas, mas 
fazendo a lembrança: 

"Meu filho, conheço, evidentemente, 
o seu comportamento. Todo o Estado 
de Goiás o conhece muito bem, mas 
a verdade é que nós, como profes
sores, não temos também liberdade 
de cátedra. Você há de compreender 
que a advertência que eu fiz, foi 
pensando, também, na minha situa
ção como professor." 

De forma que eu poderia citar outras 
ameaças, mas peço a V. Ex.a que me per
mita ficar por ,aí. 

O SR. PAULO BROSSARD- Veja só, 
Sr. Presidente, a ilustração cabal, de cor
po inteiro, do que eu acabava de dizer. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho 
pediu que eu fizesse uma pergunta, e eu 
a fiz. E foi com pr.azer, a fim de que a 
Casa conhecesse mais um episódio ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Senador, 
V. Ex.o. que é um homem tão lhano no 
tratamento, naturalmente há de me per
doar que eu ainda esteja um momento a 
lhe f.alar. Mas sabe a Casa que eu não 
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posso mais me reter em Brasília, que vou 
à busca de algo muito penoso para mi
nha vida, e não posso achar que seja 
mais importante permanecer neste Se
nado do que ir ao encontro de minha 
mãe moribunda. Por isso, peço .a V. Ex.a 
que me perdoe esta interpretação final. 
O nobre Senador Lázaro Barbosa, quan
do deu seu testemunho - eu não ti
nha dúvidas de que S. Ex.a o daria, por
que já aprendi a respeitar nele este li
bernl a que se referiu - esqueceu ape
nas, talvez porque o detalhe lhe pas
sasse, que havia uma imensa diferença 
entre a ameaça que ele recebera do pro
fessor e o caso de que fui parte, porque 
eram seis alunos sobre os quais o Reitor 
já aplicara o 477, que subia ao Ministro, 
para homologação. 

O Sr. Lázaro Barboza - Exatamente, 
V. Ex.a tem razão. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Com a in
formação que dei ontem a V. Ex.a e que 
repito com seis desses tapazes inteira
mente envolvidos num processo de luta 
armada e sendo, ao mesmo tempo, pro
cessados na Auditoria Militar de Brasília. 
Quanto ao abuso, sempre reconheci que 
houve, por este motivo exigi o direito de 
ser segunda instância; por este motivo 
desqualifiquei 54 vezes. Creio, se V. Ex.a 
permite, para concluir, que ,a exorbitân
cia de um guarda-civil na esquina não 
transforma toda a guarda-civil numa en
tidade execrada. 

O SR. PAULO BROSSARD - Mas, 
quando existe um instrumento legal que 
autorize a guarda-civil a praticar atos 
dessa natureza, isto ocorre! 

Sr. Presidente, li a Folha da Manhã do 
dia 11, mostrei ao Senado a ameaça do 
Vice-Reitor da Universidade, porque es
tudantes queriam fazer uma consulta aos 
colegas sobre qual das chapas a prefe
rida. 

Sr. Presidente, tenho aqui jornal do 
dia seguinte, dia 12, ainda Folhai da 
Manhã: 

"Alunos ignoram ameaça da Reitoria 
e confirmam eleição prévia de ho
je." 

E a mesma Folha da Manhã, de 14, dá 
o resultado da consulta, informando que 
os representantes votarão nos eleitos na 
prévia feita pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. 

Estou dando um exemplo concreto. 
Não é de ontem, mas de hoje, deste 

mês, do que ocorreu no meu Estado, o 
Rio Grande do Sul. E, a propósito deste 
caso que mencionei, foi invocado, pela 
alta autoridade universitária em exer
cício, o 477. 

Há mais, Sr. Presiden1Je. Tenho em 
mãos noticiário, não de junho deste ano, 
mas do fim do ano passado: 

"Decreto-Lei n.0 477 aplicado pela 
primeira vez em Santa Catarina." 

Por quê, Sr. Presidente? Porque um es
tudante, que ganhara as eleições para 
presidir o Diretório de Ciências Econô
micas, Contábeis e Administrativas, da 
Cidade de Lages - e por sinal ganhara 
por uma maioria impressionante, extra
ordinária - no discurso de posse, profe
riu estes conceitos: 

"Que a reflexos de muitos defeitos 
da politica ed~cacional,_ morme~te 
na administraçao do ensmo supenor 
neste Pais, se somam os entraves 
criados por deficiência estrutural e 
humana consciente e inconsciente 
nesta Fáculdade e na sua entidade 
mantenedora.'~ 

Como se vê, Sr. Presidente, é '!lma crí
tica. Não sei se procedente, se Improce
dente. Mas pretender aplicar o 477 num 
estudante porque emite este juízo? Pelo 
amor de Deus! É transformar o 477 num 
instrumento não draconiano, como qua
lifica o nobre Senador Jarbas Passari
nho, mas no mais repelente de ~dos. os 
instrumentos legais, porque pr01be, In
clusive, que uma pessoa, um estudante, 
emita uma opinião dess.as, que, vamos 
convir nem chega a ser radical, exage
rada Óu extremada. É uma mera crítica 
ao ensino ministrado naquela Faculdade 
e na estrutura da sua entidade mante
nedora. Não sei, nobre Senador, como 
terminou esse caso. Acredito que tenham 
abordado. Queira Deus que isto tenha 
ocorrido, mas o fato de ser aplicado ori
ginariamente ou inicialmente o ~77 .a 
uma situação dessas a demonstraçao VI
va de como este instrumento se presta 
aos abusos mais condenáveis. 

Aliás, melhor do que ninguém, falou 
nesta Casa o nobre e eminente Senador 
J.arbas Passarinho, quando referindo-se 
a um episódio ocorrido na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, reprodu
ziu na tarde de hoje seu despacho -
S. Ex.11 leu o despacho- em que louvara 
a coragem do Reitor em dar solução ab
solutória. 
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Mas, meu Deus do céu! Já é preciso ter 
coragem par.a um Reitor absolver um 
estudante! Isto está no despacho do en
tão Ministro Pa~sarinho, que o Senador 
Passarinho leu ao Senado, nesta tarde. 

motivo que a Casa conhece, já se tenha 
retirado do Senado o nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

Embora não haja nenhuma relação de 
c ará ter pessoal, mas é que eu gostaria 
que S. Ex.a ... Mas, Deus do céu! Quando um Reitor 

de Universidade precisa ter coragem par.a 
absolver um estudante e essa coragem é 
ressaltada pelo Ministro de Estado, en
tão, Sr. Presidente, é porque não há mais 
o que descer na ordem das degradações! 
(Palmas.) 

Veja V. Ex.a, Sr. Presidente, como nós 
ternos razão e como razões têm os estu
dantes, em falar alto, em clamar alto, 
pela revogação desse texto que é uma 
nódoa na legislação brasileira e que, vi
gente fosse ele em outros tempos, teria 
sido aplicado a dezenas e a centenas de 
estudantes que vieram a ser das mais 
eminentes figuras deste País. 

O Senador Marcos Freire falou em Cas
tro Alves. 'Mas Castro Alves, que, com os 
seus versos, tocou na base daquela insti
tuição sinistra que se chamou a escra
vidão, cairia de corpo inteiro, de corpo 
e alma no 477, se ele então existisse! 

E os estudantes rio-grandenses em São 
Paulo que, em pleno Império, fundaram 
lá seu Clube 20 de Setembro, e que se 
chamavam Júlio de Castilho; Assis Bra
sil, Barros Cassar, Demétrio Ribeiro, e lá 
escreveram os seus livros, como Assis 
Brasil escreveu aos vinte anos livro, clás
sico na literatura rio-grandense, A His
tória da República Rio-Grandense, ad
vogando a República, ,através da história 
da República de Piratininga. Todos eles 
no 477! 

O que dizer de Rui, o que dizer de 
Nabuco, Sr, Presidente? 

Quando nós clamamos contra esse 
texto execrando, quando nas Universi
dades eSISe texto é o sinônimo da repres
são, da perseguição, do arbítrio, da vio
lência, é porque ele se transformou nisto, 
porque ele se transformou num símbolo. 
Que há de estranhar? Pois se um Reitor 
de Universidade para absolver um estu
dante é preciso ter coragem - e, esta 
coragem é ressaltada pelo Ministro de 
Estado - que hoje, como ontem, mem
bro desta Casa - num de seus des
pachos cujo texto, graças a S. Ex.a., esta 
Casa, ou pelo menos eu, hoje fiquei a 
conhecer. 

Mas, há, Sr. Presidente outro aspecto 
que a mim me parece excepcionalmente 
grave, e lamento que, neste instante, por 

O Sr.· Eurico Rezende - Permita-me 
V. Ex.a, apenas para informar, a pedido 
de S. Ex.a, que teve se ausentar da Casa, 
em virtude de estar próximo a sua via
gem. 

O SR. PAULO BROSSARD - Tenho 
conhecimento do fato, Excelência. 

O Sr. Eurico Rezende - O nobre Se
nador Jarbas Passarinho pediu-me que 
apresentasse desculpas a V. Ex.a 

O SR. PAULO BROSSARD- Através 
de um gesto, S. Ex.a se despediu de mim, 
e eu de S. Ex.a. 

Eu dizia que lamentava, porque gosta
ria que S. Ex.a ouvisse o que tenho a 
dizer agora; embora, e repito, não haja 
remota relação com a pessoa de S. Ex.a. 

Sr. Presidente, esse decreto exerce uma 
função deletéria nas relações entre estu
dante e professor, entre estudante e 
administracão. Esse decreto é um ele
mento de perturbação, de desordem, de 
subvenção no processo educativo. Esse 
decreto conseguiu ser uma espécie de 
"Muro de Berlim", aquela coisa horrorosa 
que vi com os meus olhos no coração da 
velha Capital da Alemanha. A suspeita, 
o temor, a ponto de precisar um Reitor 
ter coragem para absorver um estudante. 
E se não desapareceu, pelo menos dete
riorou-se aquilo que é fundamental na 
educação, que é a confiança entre pro
fessor e aluno. Um professor que não 
seja cap,az de conversar claramente, face 
à face, com um estudante, não pode ser 
professor, não tem condições para ser 
p!rofessor. Um professo,r deve ter, em 
primeiro lugar, evidentemente, um pre
paro muitas vezes superior aos seus es
tudantes. Se não não poderia ser pro
fessor. Mas, além do preparo, deve ter 
aquela formação, aquela preparação que 
lhe permita conversar, se for necessário 
até duramente com seu estudante, mas 
não quer dizer violentamente. Duramen
te, com franqueza, com energia, se for 
necessário, mas sem excluir o carinho, 
a arnlzade que o professor tem de ter 
com relação a um estudante. 

Isto o Decreto-Lei n.0 477 impede, pre
judica, porque tudo passa a ser suspeito. 
E o temor, o medo, a covardia se abri-
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gam em pessoas, quando menos espera
mos, e vai atingir, como uma toxina 
deletéria, o seio da escola, o âmago da 
educação. 

belei-me, e é provável que tenha levan
tado a vez. E o meu Diretor, o saudoso 
professor Elpídio Paes, diretor da Facul
dade de Direito, disse-me com toda na-

Estou falando nestes assuntos, Sr. Pre
sidente, tendo diante dos meus olhos um 
dos mais eminentes Ministros da Edu
cação que o País já teve e que é o nobre 
Senador Gustavo Cap.anema. 

O Sr. Gustavo Capanema - Muito 
obrigado a V. Ex.a. 

O SR. PAULO BROSSARD - E vejo 
que estou invadindo uma seara que é 
sua, mas suponho não esteja a dizer uma 
heresia. 

Não compreendo a educação, ou ma
gistério, onde não há a liberdade, a con
fiança, a responsabilidade e, evidente
mente, o respeito mútuo. 

Lembro-me, Sr. Presidente, de um fa
to histórico ... 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tendo-se esgotado o tempo da pror
rogação, consulto a Casa se está de acor
do em prorrogar a sessão por mais meia 
hora. (Pausa.) 

Concedida. 
Pediri·a a V. Ex.a, nobre Senador, con

cluísse sua oração, para que haja opor
tunidade de o Líder Petrônio Portella fa
lar nesta prorrogação. 

O SR. PAULO BROSSARD -Sr. Pre
sidente, sou grato à iniciativa de V. Ex.a 
e à benevolência da Casa, que aprovou a 
prorrogação. Vou procurar sintetizar as 
considerações que eu queria fazer, lem
brando-me de um episódio, para prestar 
homenagem a um grande professor que 
tive. 

Em 1945, nas ruas do Recife, tombava 
um estudante. Esse episódio foi, daqui, 
lembrado pelo nobre Senador Marcos 
Freire no primeiro discurso que proferiu 
nesta Casa. E ouvi com c.amoção, porque 
me lembrei que ele era ginasiano e eu, 
acadêmico. Começava a campanha pela 
redemocra tização no Brasil. E eu que 
nela estava empenhado de corpo e alma, 
entendi que era dever dos estudantes de 
Direito prestar uma homenagem à me
mória do morto e, ao mesmo tempo, es
tigmatizar o crime da ditadura. Reuni 
outros colegas, fiz um movimento, e eis 
que surge o diretor da faculdade. E, de 
forma mais amiga, tratando-me com a 
maior intimidade, foi logo dizendo que 
não podia fazer aquilo na faculdade. Re-

turalidade: "aqui você não pode fazer. 
Fora da faculdade, pode". Eu disse: "vou 
fazer no pátio, no jardim". Ele sorriu e 
disse: "o jardim não é a faculdade". 

Hoje, Sr. Presidente, com o Decreto-Lei 
n.o 477 nem o diretor da faculdade po
deria mais falar dessa maneira amiga, 
como um educador, como um homem su
perior ao estudante arrebatado que teve 
de se dobrar diante da sua gentileza, da 
sua delicadeza, que não podia mais re
sistir àquele decreto açucarado. Hoje, Sr. 
Presidente, não haveria mais ambiente. 
Decreto-Lei n.0 477! Quer dizer que o 
professor deixa de ser o educador para 
ser o repressor. 

Aí está outra face terrível desse decre
to-lei que, se estivéssemos preocupados 
com interesses mesquinhos, teríamos in
teresse em que ele não desaparecesse, 
porque enquanto ele existir, será uma 
causa, 'um caudal de simpatia para o 
MDB em toda a parte. Como pusemos as 
nossas reivindicações acima, e muito aci
ma, de um puro interesse imediatista 
eleitoral, gostaríamos de que esta Casa, 
por unanimidade, aprovasse o projeto de 
decreto que revogasse o 477. Por unani
midade, de modo que fosse uma decisão 
de ambos os Partidos, e da integridade e 
totalidade da Casa. 

Sr. Presidente não é apenas o 477 que 
feriu de maneira brutal a Universidade, 
o magistério, o ensino. Há outros instru
mentos. 

Ainda para não sair do plano em que 
estava, trago ao S~na~o outro depoi
mento. E este tambem e de agora. 

Um professor foi convidado a proferir 
conferência s.abre assunto de sua espe
cialidade em determinada escola. Vou 
ficar em termos vagos, porque senão pos
so comprometer esse professor, pois es
tamos no tempo das suspeitas, das dela
ções. A,proximando-se o dia da conferên
cia, notou o professor que começava a 
surgir certa resistência. Palavras um 
tanto equívocas, até que a pessoa res
ponsável falou claramente: "Olha, há 
uma dificuldade: dizem que você convi
dou tal pessoa para fazer uma conferên
cia e, em conseqüência, você passou a ser 
suspeito". E porque passou a ser suspei
to, já havia o temor de que aquela pes
soa proferisse a conferência para que fo-
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ra convidada, e a respeito da qual não é 
possível haver dúvida. Essa pessoa esta
va interessada em desfazer a dúvida, 
porque, neste regime, a dúvida já é uma 
condenação. Assim informada, procurou 
determinadas autoridades universitárias 
que ela conhece e que também a conhe
cem. Então, a dúvida foi desfeita e a 
conferência foi proferida. 

Vejam só V. Ex.as a que ponto chega
mos! 

A :respeito do Decreto-Lei n.0 228, que 
é, realmente, o decreto que veda mani
festações politico-partidárias, tenho a 
revelar ao Senado Federal outro episó
dio que me parece altamente ilustrativo. 
O Diretório Central dos Estudantes da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul convidou os dois candidatos ao Se
nado, pelo Rio Grande do Sul, nas elei
ções de 1974, para um debate. A univer
sidade proibiu que os estudantes ouvis
sem os dois candidatos ao Senado. 

Sr. Presidente, num Estado como o Rio 
Grande do Sul, com alguns milhões de 
habitantes, há dois cidadãos, dois e não 
mais, que disputam, perante o Estado in
teiro, o mandato para representá-lo nes
ta Casa. Mais do que natural, mais do 
que proveitoso, mais do que educativo, de 
uma conveniência, de uma utilidade ma
nifesta, evidente que isso se faça. 

Pois bem, os estudantes não puderam 
realizar a palestra e tiveram que retirar 
o convite, porque a autoridade univer
sitária lembrou o Decreto-Lei n.o 228. 

Quatro anos passados, na mesma uni
versidade, tive a honra de participar de 
uma assembléia com o nobre candidato 
Tarso Dutra. Em 1970 esse debate se rea
lizou entre mim e o nobre Senador Tar
so Dutra, nos termos apropriados a uma 
reunião acadêmica, a um ato universi
tário. Quatro anos após foi proibida. 

Trago este fato ao conhecimento do 
Senado Federal para mostrar como há 
uma progressão no estrangulamento de 
todcs os atas que possam implicar em 
alguma atividade cívica. Já não digo na 
Universidade, mas nos arredores, nas 
cercanias da Universidade. 

Sr. Presidente, lembraria à Casa que 
existe um outro Ato, que é sinistro, que 
atinge professores, funcionários, todo 
aquele que for por ele atingido. Tem a 
denominação de Ato Complementar e o 
n.0 75, e reza: 

"Art. 1.0 - Todos aqueles que, como 
professor, funcionário ou empregado 

de estabelecimento de ensino públi
co, incorreram ou venham a incorrer 
em faltas que resultaram ou venham 
a resultar em sanções com funda
mento em Atas Institucionais, ficam 
proibidos de exercer, a qualquer tí
tulo, cargo, função, emprego ou ati
vidades, em estabelecimentos de en
sino e em fundações criadas ou sub
vencionadas pelos Poderes Públicos, 
tanto da União, como dos Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Muni
cípios, bem como em instituições de 
ensino ou pesquisa e organizações de 
interesse da segurança nacional." 

Sr. Presidente, às vezes me pergunto, 
nesta Casa e na outra do Congresso Na
cional, pelo ex-Deputado Brito Velho. 
Quando revelo a situacão desse eminente 
rio-grandense, desse "grande parlamen
tar, o interlocutor fica estatelado, porque 
o antigo Deputado Brito Velho, grande 
professor Brito Velho, está impedido de 
lecionar, mesmo em escolas privadas 
porque não há uma escola que não rece~ 
ba um tostão que seja de subvenção e 
se não recebe, quer receber. ' ' 

Vej.a, Sr. Presidente, Srs. Senadores! 
Um homem da categoria de Brito Velho 
é obrigado a ficar amordaçado e não 
poder transmitir a sua ciência às gera
ções que aí estão crescendo para serem 
os dirigentes do Brasil de amanhã! 

Quem não conhece o talento, a bra
vura e o caráter de Brito Velho? 

Pois bem, Brito Velho é um proscrito 
dentro de sua terra! 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim. Farah) 
- (Fazendo soar a campainha.) - Peço 
licença ,ao nobre orador para fazer uma 
comunicação à Casa. 

Esta Presidência, em entendimento 
com a Mesa da Câmara, resolveu cance
lar a Sessão Conjunta que deveria reali
zar-se hoje, ficando ,a matéria constan
te da Ordem do Dia da referida Sessão 
também adiada para outra oportunidade. 

Ainda lembro ao nobre Orador que o 
seu tempo está esgotado. 

O SR. PAULO BROSSARD - Vou en
cerrar, Sr. Presidente. 

Vej,a o Senado a que ponto chegamos: 
um país que dispensa o magistério de 
um Brito Velho, é o caso de repetir, pa
rodiando o que disse Renan acerca de 
Silveira Martins, exilado pela República: 
um país que dispensa homens como Brito 
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V:elho e os proíbe de lecionar, ou é um 
país de sábios ou um país de néscios. 
De sábios, porque os tem tantos que um 
daqueles é dispensável; ou de néscios, 
porque não sabe o que está fazendo . 

Este é o quadro, Sr. Presidente, penoso, 
doloroso quadro da nossa realidade da 
qual se tornou símbolo o 477, embora' não 
seja o único, como estou a mostrar. 

Sr. Presidente, por motivos que a Casa 
conhece, o nobre Senador Jarbas Passa
rinho não se encontra no plenário, por 
isso não vou continuar o discurso na 
parte em que exigiria de S. Ex.a a pre
sença nesta Casa. É exatamente o caso 
concreto em que quatro estudantes fo
ram punidos em virtude de uma nota 
divulgada em 21 de novembro de 1970. 
Direi apenas que a conclusão da Comis
são está datada de 26 de janeiro de 1971 
e a decisão de 26 de janeiro de 1971, e 
naturalmente que a homologação da pu
nição aplicada com base no 477, a esses 
estudantes, é com data posterior - 7 
de abril de 1971. 

Como não se encontra no plenário o 
nobre Senador Jarbas Passarinho, não 
vou mencionar os nomes e, depois, pas
sarei às mãos de S. Ex.a Se houver ne
cessidade para voltar à tribuna eu o fa
rei. De qualquer forma ... 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
muito prazer. 

O Sr. Ruy Santos - O nobre Senador 
Jarbas Passarinho teve, que se retirar. 

O SR. PAULO BROSSARD - Tenho 
conhecimento disso. E é exatamente por 
isso. 

O Sr. Ruy Santos -Ele me entregou 
o dossiê. Se o c,aso é de João Ernesto 
Marasquini e de outros, tenho aqui, in
clusive, "xerox". 

O SR. PAULO BROSSARD - Quer 
repetir, por obséquio? 

O Sr. Ruy Santos- João Marasquini: 
O SR. PAULO BROSSARD - Não. 
O Sr. Ruy Santos- João Ernesto Ma

rasquini. 
O SR. PAULO BROSSARD- Não no

bre Senador. 
O Sr. Ruy Santos -Está bem: Ele dei

xou comigo se fosse o caso, está aqui o 
dossiê, inclusive com os elementos revo-

lucionários apreendidos em poder dos es
tudante. 

O SR. PAULO BROSSARD - Não é o 
caso. De qualquer forma, ,agradeço a 
atenção de V. Ex.a e do nobre Senador. 
Pelo motivo conhecido, teve que se au
sentar. Em homenagem a S. Ex.a não vou 
continuar o discurso, nesta parte. 

Encerro, Sr. Presidente, reportando-me 
às palavras preciosas, oportunas do nobre 
Senador Fr.anco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) 
- Peço licença a V. Ex.a para interrom
pê-lo mais uma vez. 

A Presidência, nos termos regimentais, 
irá propor novamente a porrogação da 
sessão por mais trinta minutos. Entre
tanto, solicito a V. Ex.a que conclua seu 
pronunciamento, pois, como foi dito, de
verá também usar da palavra o nobre 
Senador Petrônio Portella. 

O SR. PAULO BROSSARD - Eu esta
va na última frase, Sr. Presidente, quan
do fui interrompido por V. Ex.a Já vou 
encerrar. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) 
- Os Srs. Senadores que concordam com 
a prorrogação queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Está prorrogada. 
O SR. PAULO BROSSARD - Vou en

cerrar, Sr. Presidente, agradecendo a 
delicadeza do nobre Senador Jarbas Pas
sarinho que, na suposição de que se tra
tasse de um caso, tendo de ausentar-se, 
aqui deixou elementos para meu conheci
mento. Retribuo a gentileza, deixando de 
discutir o caso na: sua ausência. Se for 
mister, voltarei a fazer. A Casa sabe, 
no entanto, que o caso é outro. 

Encerro, Sr. Presidente, lembrando 
apenas .que o projeto de decreto, projeto 
de lei que propunha a revogação do 477, 
a que se referiu o eminente Senador 
Franco Montoro, já foi arquivado. Não 
está mais em tramitação porque, tendo 
obtido pareceres contrários, nos termos 
regimentais, foi sepultado. 

De modo que, a nós cumpre renovar a 
iniciativ.a. Tenho a esperança de que, ao 
cabo destes debates, seja possível obter a 
unanimidade do Senado para que esse 
projeto, sem que possa ser tido como 
privilégio ou patrimônio particular do 

, MDB, venha a ser uma conquista comum 
de ambos os P.artidos e desta Casa. 
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Com isto, estou certo de que se elimi
nará da Legislação brasileira um dos 
textos que tem provocado, e justamente, 
a maior repulsa. Ter-se-á feito um bem, 
Sr. Presidente, não apenas à mocidade 
universitária de hoje, mas ao Brasil de 
sempre. (Muito bem! Palmas prolonga
das.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) 
- Tem a palavra o nobre Senador Pe
trônio Portella, para explicação pessoal. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, bem inspira
do estava ao comparar o nobre Senador 
Marcos Freire ao estudante do meu tem
po. E, já agora, após a explicação pes
soal, eu diria: um estudante no noviciado 
político e no interior do Brasil a falar 
vibrantemente sobre teses, ocultando às 
v·ezes o pensamento, ou às vezes não o 
tendo para expressar, e finalmente, em 
meio às dificuldades, usando o infalível 
e inevitável recurso do desaforo contra o 
adversário. 

Não sou dado a isso. Nem aqui nem 
fora deste recinto. 

Critiquei S. Ex.a com muita veemência, 
mas critiquei idéias, e deturpações não 
fiz porque seria um desrespeito a esta 
Casa atribuir a S. Ex.a conceitos ou ex
pressões por S. Ex.a não proferidos. 

Sr. Presidente, falei, sim, que S. Ex.a 
era um político engajado e pragmático. 
Ou já não conheço o vernáculo, ou S. 
Ex.a, num subconsciente meio viciado, 
liga a outr:as expressões que não foram, 
em nenhuma hipótese, por mim usadas. 
Engajado no seu partido, evidentemente. 
E a palavra "pragmático" não tem, tam
bém, necessariamente, sentido pejorati
vo. Daí, não poder haver ofensa Mas fi
co feliz com a proclamação de S. Ex.a Já 
o conheço de alguma forma e a mim me 
agrada ouvir que S. Ex.a é engajado e é 
pragmático, nos bons sentidos. Não que
ro ser engajado e pragmático no senti
do de S. Ex.a. Prefiro outros rumos. Te
nho me dado muito bem neles, talvez não 
tão bem quanto S. Ex.a, que, não muito 
longe da minha idade, ainda não ofere
ce -ao público a marca terrível do tempo. 

Minha vida pública tem sido rigorosa
mente aberta ao crivo da opinião públi
ca do meu estado e, já agora, do meu 
País. Não tenho andar sinuoso e, em ra
zão disso, não costumo atribuir aos ou
tros sombras, vinculações indecliná veis. 

Fico, em verdade, impressionado com a 
reação terrível e brutal de S. Ex.a, ao me 
negar, inclusive, o direito de interpretar
lhe as palavras. Se estamos aqUi nesta 
Casa para o debate de idéias, tenho, mais 
do que o direito, o dever de contestar as 
idéias dos meus adversários. Agravá-los, 
jamais. Espero em Deus não precisar do 
recurso do doeste ou do desaforo, para 
responder com firmeza e justiça àquilo 
que possa ser proferido pelos meus con
tendores neste Plenário. 

Sr. Presidente, quando falei, por con
seguinte, em estudante, foi exatamente 
para marcar bem a posição de S. Ex. a ao 
usar, com abundância de repetições, as 
frases feitas e os lugares-comuns, muito 
próprios de quem se inicia na tribuna, 
não obstante os títulos tribunícios decan
tados e proclamados. 

Mas, Sr. Presidente, S. Ex. a procurou, 
talvez, atingir-me ao fazer menção à pa
lavra "aderir". Possivelmente, tal como 
outros já o fizeram fora desta Casa, e 
indiretamente nesta própria Casa, quis 
referir-se, com certeza, à nota por mim 
jamais negada a 31 de março de 1964. 
Não neguei jamais, porque o Governador 
do Estado que condenava o movimento 
armado, cuja índole desconhecia, era o 
mesmo - aquele jovem deputado que 
condenara, com toda veemência, os gol
pes de 1955 -, o mesmo cidadão, dentro 
dos mesmos princípios, lutando por aqui
lo que entendia ser o melhor para o seu 
País. 

Deixo bem claro, uma vez mais, que 
fiquei com meus amigos, com meu par
tido, com os mesmos principies, com 
meus auXiliares. Em nenhum momento o 
meu governo foi alvo de qualquer inves
tigação, de qualquer inquérito. Jamais 
precisei de substituir qualquer dos meus 
auXiliares. 

Tive e tenho - e peço a Deus que me 
tire a vida no dia em que não puder 
manter- as minhas mãos limpas. 

Mas, Sr. Presidente, fico feliz em ser 
tachado de "engajado" e "pragmático", 
no pior sentido para S. Ex. a 

Sr. Presidente, nunca fiz acordos se
cretos, nunca tive vinculações espúrias; 
nunca tratei com ninguém, no gabinete 
ou nas caladas da noite, que não possa 
declinar em público. 

Sr. Presidente, nunca aderi a homens; 
e nunca aderi a ninguém para subir na 
vida. Os postos da minha vida pública 
foram todos conquistados na praça pú
blica e confirmados pelo povo nas urnas 
livres. 
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Não tenho o que esconder. Minhas po
sições foram rigorosamente definidas, e 
nunca cortejei, também governantes. No 
começo, mal me iniciava na vida pública, 
enfrentei, com toda decisão e veemência, 
o meu próprio sogro, então governador 
do meu estado. Não aderi a ele naquela 
oportunidade e nem depois. 

Sr. Presidente, na vida universitária 
ou fora dela, não tenho do que me en
vergonhar, e pouco se me dá, até me 
honra muito ouvir as suposições malévo
las do ilustre Senador Marcos Freire. 
Prefiro; distinguir-me bem dele e até 
dele me proclamar antagonista. Só não 
quero ter, jamais, é pretexto para que S. 
Ex.a avilte este Senado com doestas, in
júrias, retaliações a que não sou dado 
fora daqui e aqui muito menos, pelo res
peito que tenho de votar à Casa do povo. 

Sr. Presidente, lamentavelmente, a fa
lência de idéias leva o orador a bravatas 
inúteis, contraproducentes e até certo 
ponto nocivas. Mas quem atac·a o seu 
próprio partido e o proclama incapaz de 
suscitar a confiança da juventude e nele 
ingressa e dele faz uso, fazendo uso da 
sua legenda, tem, evidentemente, o di
reito de atacar pobres mortais e fazer de
les julgamentos precipitados. É um di
reito que assiste a S. Ex. a 

De minha parte, apenas, quero deixar 
bem claro, o pragmatismo e o engaja
mento não dizem respeito a nada que 
possa ter feito o ilustre Senador na som
bra, não indago disto; a mim, pouco se 
me faz que S. Ex.a possa ter chegado por 
ínvios caminhos. Espero em Deus que 
não, espero que a flama da juventude 
aqui tão entusiasticamente proclamada 
seja o retrato ou o reflexo de profundas 
convicções que amanhã o levarão a -
da tribuna - apontar ao povo brasileiro 
o amor profundo aos direitos humanos, 
espezinhados, massacrados, fulminados, 
humilhados de um país que em nenhum 
momento assinou a declaração dos direi
tos humanos - a União Soviética. 

Espero que S. Ex. a, engajado, sim, no 
seu partido, absolutamente consciente 
dos seus deveres partidários, possa, de 
fato falar em defesa dos perseguidos, dos 
avilt'ados numa grande parte do mundo, 
onde cerca de meio milhão de russos so
frem humilhados por uma ditadura ins
titucionalizada para destruir as maiores 
e mais caras esperanças de povos. 

Sr. Presidente, não tenho o que escon
der. Posso ter sido pragmático e engaja-

do, não no sentido de S. Ex. a, felicito-me 
de ter ouvido ainda há pouco da tribuna. 
Aderi, jamais aderi, senão às boas idéias, 
nunca aderi para tirar proveito, para 
incensar governantes, para me curvar 
diante dos todo-poderosos, jamais. Te
nho compromisso sim, com a minha Pá
tria, que hei de servir com desvelo, dedi
cação e espírito público. 

Sr. Presidente, perdoe-me por ter usa
do a tribuna para tratar de assunto pes
soal. Sei que S. Ex. a é eminente, mas 
muito mais eminentes são os interesses 
da Pátria. 

E quero, nesta oportunidade, fazer uma 
menção importante em nome, exatamen
te do meu partido, sobre uma providên
cia administrativa e política do maior 
alcance do Presidente Ernesto Geisel, 
que resolveu reformar os mecanismos do 
PIS e do PASEP, proporcionando, a par
tir de 1976, aos trabalhadores de um até 
cinco salários mínimos uma retirada mí
nima de um salário mínimo. Vale dizer, 
o trabalhador de salário mínimo, vai ter 
o 14.0 salário por ano'. 

É o distributivismo que nos interessa, 
é a justiça social batendo à porta dos 
marginalizados ou daqueles com o míni
mo indispen.sá vel à subsistência. E, a 
respeito desse importante projeto do Go
verno, voltarei a pronunciar-me na pró
xima semana. 

Sr. Presidente, quero, finalmente, refe
rir-me à variação dos conceitos a res
peito do 477. Pela brilhante alocução do 
ilustre Senador Paulo Brossard, foi-me 
dado confirmar algo que já constituía a 
minha convicção. O 477, como expliquei 
da tribuna, é derivado de leis outras do 
País. Apenas inova na parte processual 
para adequar à administração das uni
versidades, mas o que existe, Sr. Presi
dente, é exploração, ora de autoridades, 
ora de interessados em jogar estudantes 
contra os poderes públicos, e se cria, de 
fato, uma ambiência falsa de terror, por
que terror para os estudantes, não; eu os 
creio inteligentes e capazes, e quando al
guém fica assustado diante de fatos ater
radores, a primeira preocupação do ho
mem inteligente é avaliar o tamanho da 
ameaça, a localização dela, a dimensão 
com que ela se apresenta. 

Sr. Presidente, seria, no mínimo ler o 
477 e verificar a improcedência daquilo 
que os administradores faltosos lhe que
rem atribuir. O que existe, Sr. Presiden
te, é uma ignorância sobre o 477, da-
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queles que o exploram, daqueles que· o 
condenam, daqueles que querem de fato 
o regime de terror, para com is·to terem 
usufruto político-partidário. 

Evidente que não quero fazer mencões 
indiscriminadas. Há também aqueles "que 
combatem de maneira geral o quadro 
institucional do Brasil, mas especifica
mente na universidade criou-se de fato 
um símbolo, o 477, também um símbolo 
da mistificação de muitos políticos bra
sileiros. 

Er·a o que eu tinha a dizer. (Muito 
bem. Palmas.) 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presi
dente, peço a palavra para explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) 
- A Sessão está prorrogada até às 20 
horas e 30 minutos. V. Ex.a tem apenas 
10 minutos. 

O SR. MARCOS FREmE - Não os 
us.arei todos, Sr. Presidente. 

Citado nominalmente, cabe-me dizer 
algumas palvras para congratular-me 
c9m a Casa: pela notável oração pronun
ciada pelo Ilustre e democrático Senador 
Paulo Brossard, representante do Rio 
Grande do Sul, com tantas tradições li
berais e lutas patrióticas. 

O Senad.o todo assistiu embevecido a 
sua exposição, exposição retratando uma 
vez mais o ambiente restritivo em que 
vive a universidade br.asileira. 

Não quero apenas me regozijar com a 
C~a pela notável oração, mas, também 
assmalar como S. Ex.a foi feliz como foi 
hones~O e COID:O foi elegante, ao procurar, 
da tnbuna, mterpretar os pronuncia
mentos que antecederam ao seu. 

Felicitar-me, inclusive, pela maneira 
como S. Ex.a interpretou minhas pala
vras, a maneiFa feliz como ele. não pro
curou deturpa-las. Pelo contrario pro
curou ser fiel a elas e, sobretudo, ao 
pensamento que elas representavam. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a po
deria dizer em que deturpei as suas pa
lavras? 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presi
dente, essa oração que ouvi, há poucos 
instantes, continua ecoando nos meus 
ouvidos, exatamente porque tenho a sa
tisfação de não ter envelhecido não ape
nas na cor dos meus cabelos mas - o 
que é mais importante - nas idéias que 
defendo. 

E por não ter envelhecido politicamen
te, não precisei, até hoje, prestar contas 
do meu passado. Exatamente por isto não 
tive, até agora, qualquer preocupação 
com minha biogr.afia política. Por outro 
lado, os discursos que aqui tenho feito 
-ontem, na Câmara, e hoje, no Senado 
- são discursos que não tiveram a mí-
nima conotação pessoal, sempre exami
nando, fria e objetivamente, as institui
ções deste País, jamais me permitindo 
cair no camp.o pessoal. 

Infelizmente, nesta tarde, atacado re
videi no mesmo diapasão. Peço descul
pas ... 

O Sr. Petrônio Portella- V. Ex.a pode 
dizer em que o ataquei? 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) 
(Fazendo soar a campainha.) - Não são 
permitidos apartes. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
perdoe. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presi
dente, se o fiz, peço até desculpas ao 
Senado de ter quebrado a orientação que 
me tracei. Espero que, das próximas 
vezes, possa resistir a investidas dessa 
natureza. 

Mas é que, na verdade, cultuo um no
me inatacável, que recebi de meus pais e 
que é o patrimônio maior que tenho para 
legar aos meus filhos. · 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) 

- Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão. 

Designo para a Sessão Ordinária de 
amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DJA 

I 
Votação, em turno umco, do Requeri

mento n.0 229, de 1975, do Sr. Senador 
Vrusconcelos Torres, solicitando a trans
crição nos An:;t.is do Senado dos discursos 
dos Ex.mos Srs. Presidente da República. 
General Ernesto Geisel, e Ministro Ar.:. 
mando F.alcão, proferidos na solenidade 
de envio ao Congresso Nacional dos no
vos códigos, e publicados em O Globo 
de 11 de junho de 1975. 

2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 234, de 1975, dos Srs. Sena
dores Otair Becker e Lenoir Vargas, so-
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licitando a transcrição noes An.ais do Se
nado do artigo publicado no jornal O 
Estado, de Florianópolis, sobre o cente
nário da imigração italiana no Brasil. 

3 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara n.0 113, de 1975 (N.o 
1.490-D/73, na Casa de origem), que dá 
a denominação de Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas" à refinaria de petróleo 
a ser instalada pela PETROBR..~S S.A. no 
Município de Araucária, Estado do Pa
raná, tendo 
PARECER, sob n.0 61, de 1975, da Co

missão 
- de Minas e Energia, f.avorável, com 

voto v~encido do Sr. Senador Domício 
Gondim e voto vencido, em separado, 
do Sr. Senador Luiz Cavalcante. 

4 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n.0 135, de 1975, da Comissão do Distrito 
Federal, pelo sobrestamento do Projeto 
de Lei do Senado n.0 46, de 1975, do 
Sr. Senador Adalberto Sena, que proíbe 
o uso dos pa.sseios públicos do Distrito 
Federal e dá outr:as providências. 

5 

DiscUJSSão, em primeiro turno, do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 26, de 1973, 
de autoria do Sr. Senador Nelson Car
neiro, que destina à Fundação Nacional 
do Bem-Estar do Menor a parte recebi
da pelo Departamento de Imposto de 
Renda na arrecadação da Loteria Espor
tiva Federal e dá outras providências, 
tendo 
PARECERES, sob n.os 107 a 109, de 1974, 

das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela cons

titucionalidade e juridicidade nos ter
mos do substitutivo que oferece, com 
voto vencido, em separado, do Sr. Se
nador José Augusto; 

- de Legislação Social, favorável ao pro
jeto, nos termos do substitutivo da 
Constituição e Justiça, e 

- de Finanças, favorável ao projeto, nos 
termos do substitutivo da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Está encerrada a sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas 
e 50 minutos.) 



75.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 19 de junho de ·1975 

PRESID~NCIA DOS SRS. MA.GALHliES PINTO, 
WILSON GONÇALVES E BENJAMIM FARAH 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se p!1esentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira- José Esteves
Ren~to Franco - Alexandre Costa 
- Henrique de La Rocque - José 
Sarney - Helvídio Nunes - Petrô
nio Portella - Mauro Benevides -
Virgílio Távora - Wilson Gonçalves 
- Dinarte Mariz - Ruy Carneiro -
Marcos Freire - Wilson Campos -
Arnon de Mello - Luiz Cavalcante 
- Teotônio Vilela- Augusto Franco 
- Lourival Baptista - Luiz Viana 
- Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende - João Calmon -
Amaral Peixoto - Roberto Saturni
no - Benjamim Farah - Danton 
Jobim - Nelson Carneiro - Gusta
vo Capan,ema - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Orestes Quércia 
- Orlando Zancaner - Lázaro B.ar
boza - Osires Teixeira - Italívio 
·Coelho - Mendes Canale - Salda
nha Derzi - Accioly Filho - Mattos 
Leão- Otair Becker- Daniel Krie
ger- Paulo Brossard- ·Tarso Du
tra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de p11esença acusa o compa
recimento de 48 Srs. Senadores, Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 
De agradecimento de comunicação refe

rente à escolha de nomes indicados 
para cargos cujo provimento depende 
de prévia autorização do Senado Fe
deral: 

- N.0 109175 (n.0 165/75, na origem), de 
-8 do corrente, referente à escolha dos 

Srs. Dr. Oscar Corrêa Pina e Geraldo 
Eulália do Nascimento e Silva, o pri
meiro, Procurador Geral da República 
Substituto, para exercer o cargo de 
Minstro do Tribunal Federal de Re
cursos e, o segundo, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Co
lômbia. 

Restituindo autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado: 

- N.0 110/75 (n.0 164/75, na origem), de 
18 do corrente, referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n.0 04/75 (n.o 1.124-B/ 
73, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao artigo 139 da Con
solidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de 
1.0 de maio de 1943. (Projeto que se 
transformou na Lei n.0 6.211, de 18 
de junho de 1975). 

OFíCIOS 

DO SENHOR PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

- N.0 S/24/75 (n.0 13/75-P/MC, na ori
gem), encaminhando ao Senado cópias 
das notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Fe
deral nos autos do Recurso Extraordi
nário n.0 79.687, do Estado de Mato 
Grosso, o qual declarou a inconstitu
cionalidade do art. 2.0 , do Decreto n.0 

1. 381, de 24-1-1973. 
- N.0 S/25/75 (n.0 14/75-P/MC, na ori

gem), encaminhando ao Senado cópias 
das notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Fe
deral nos autos do Recurso Extraor
dinário n.0 78.957, do Estado de São 
Paulo, o qual declarou a inconstitucio
nalidade do art. 1.o da Lei n.o 408, de 
18-12-1967, e art. 1.0 da Lei n.0 506, de 
31-12-1969, do Município de Bocaina. 

(A Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

I 
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DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA 
DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafo do seguinte projeto,: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 51, de 1975 

Dispõe sobre discriminaÇão, pelo 
Ministério da Agricultura, de regiões 
para execução obrigatória de planos 
de proteção ao solo e de combate à 
ercsão e dá outras providências ... 

O Congresso Na·cional decreta: 
Art. 1.0 - O Ministério da Agricultura, 

dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, discriminará regiões cujas terras 
somente poderão ser cultivadas, ou por 
qualquer forma exploradas economica
mente, mediante prévia execução de 
planos de proteção ao solo e de combate 
à erosão. 

Parágrafo único - A discriminação de 
terras d·e que trata este artigo poderá 
ser renovada anualmente. 

Art. 2.0 - Os proprietários de terras 
localizadas nas regiões ,abrangidas pelas 
disposições desta Lei, que as explorem 
diretamente, terão prazo de 6 (seis) me
ses para efetivamente dar início aos tra
balhos de proteção ao solo e de combate 
à erosão e de 2 (dois) anos par.a concluí
los, contados ambos da data em que a 
medida for obrigatória. 

Parágrafo único - Quando se tratar 
de arrendatário de terras, o pr.azo de 
conclusão dos trabalhos de que trata este 
artigo será de 1 (um) ano, mantidas as 
demais condições. -

Art. 3.0 - Qualquer pedido de finan
ciamento de lavoura ou pecuária, desti
nado à aplicação em terras onde for 
exigida a execução de planos de proteção 
ao solo e de combate à erosão, somente 
poderá ser concedido, por estabelecimen
tos de crédito, oficiais ou não, se acom
panhado de certificado comprobatório 
dessa execu((ão. 

§ 1.0 - Dentro do prazo de 90 (noven
ta) dias, a partir da entr.ada em vigor 
desta Lei, o Ministério da Agricultura 
enviará ao Banco Central, para distri
buição à rede bancária nacional, instru
ções sobre as medidas exigidas nas áreas 
indicadas no art. 1.0 , para serem distri
buídas, através das carteiras de crédito 
rural, aos agricultores que delas se utili
zem. o cumprimento dessas instruções 
passará ,a ser exigido pelos Agentes Fi
nanceiros no ano agrícola seguinte. 

§ 2.0 - Tratando-se de financiamento 
específico para custeio de planos de pro
teção ao solo e de combate à erosão, a sua 
tramitação nos estabelecimentos de cré
dito preferirá a quaisquer outros. 

§ 3.0 - As instruções mencionadas no 
p.arágrafo anterior poderão ser reformu
ladas pelo Ministério da Agricultura 
sempre que necessário, objetivando o 
aperfeiçoamento de práticas conserva
cionistas. 

Art. 4.0 - O certificado comprobatório 
de execução dos trabalhos será passado 
por Engenheiro Agrônomo do Ministério 
da Agricultura, ou de outro órgão fe
deral, estadual ou municipal, ou de ini
ciativa privada, através de delegação de 
competência outorgada pelo referido Mi
nistério; 

Parágrafo único - O certificado de
verá conter especificação do sistema de 
prote((ão ao solo e de combate à erosão, 
empregado pelo interessado. 

Art. 5.0 - O Poder Executivo regula
mentará o disposto nesta Lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 
sua publicação. 

Art. 6.0 - Ao Departamento Nacional 
de Engenharia Rural (DNGE), do Minis
tério da Agricultura, através de sua Di
visão de Conservação do Solo e da Agua 
(DICOSA), compete promover, supervi
sionar e orientar a politica nacional de 
conservação do solo. 

Art. 7.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Economia.) 

PARECERES 
PARECER 

N.0 171, de 1975 
da Comissão de Serviço Público Ci

vil, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 39, de 1975 (n.0 3-B, de 1975, na 
origem), que "retifica a Lei n.0 6.142, 
de 28 de novembro de 1974, a fim de 
corrigir omissão nos níveis de clas
sificação dos cargos do Grupo-Ser
viços de Transporte Oficial e Porta
ria. do Quadro Permanente da Secre
taria do Tribunal Regional do Tra
balho da 5.a Região". 

Relator: Sr. Heitor Dias 
Originário do Poder Executivo, o Pro

Jeto de Lei submetido ao exame desta 
Comissão foi encaminhado ao Congresso 
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Nacional, tendo já merecdio aprovação 
na Câmara dos Deputados. 

Tr.ata-se, apenas, de sanar. omissão da 
Lei n.0 6 .142, de 28 de novembro de 1974, 
que não incluiu o Nível 1 do Grupo-Ser
viços de Transporte Oficial e Portaria, 
na discriminação dos valores de venci
mentos dos cargos dos Grupos do Quadro 
Permanente da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da Quinta Região. 

Constatado o lapso pelo Departamento 
Administrativo do Serviço Público -
DASP, ao cotejar o Projeto examinado 
anteriormente com a publicação do Diá
rio do Congresso Nacional (Seção I), de 
20 de novembro de 1974, providenciou-se 
a necessária correção, via do presente 
Projeto. 

Vasado apenas em dois ,artigos, o Pro
jeto faz a aludida retificação, não se 
afastando das normas traçadas pelo Pla
no de Cla;ssific,ação dos Servidores Pú
blicos. 

A vista do exposto, no âmbito de com
petência desta Comissão, opinamos pela 
aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, em 18 de junho 
de 1975. - Lázaro Barbosa, Presiíiente -
Heitor Dias, Relator - Ita.mar Franco -
Luiz Viana. 

PARECER 
N.0 172, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 39, de 
1975. 

Relator: Sr. Ruy Santos 
Com o fim de corrigir omissão da Lei 

n.0 6 .142, de 28-11-74, o Senhor Presi
dente da República encaminhou ao Con
gresso Nacional o presente Projeto de 
Lei 

Com efeito, a mencionada Lei, por 
lapso, não incluiu, na discriminação dos 
níveis de classificação e respectivos ven
cimentos mensais, o nível TRT-5 -
TP-1, que deveria constar do item m do 
artigo 1.0 • 

Verificada a falha, o Projeto subme
tido à consideração desta Comissão visa 
.a fazer a indispensável retificação, tendo 
merecido aprovação da Câmara dos 
Deputados. 

No âmbito de competência regimental 
desta Comissão, observamos que o aspec
to financeiro que envolve a matéria está 
em inteira conformidade com as diretri
zes traç,adas pelo Plano de Classificação 

do Servidor Público, onde estão previstas 
as respectivas despesas. 

A vista do exposto, opinamos pela 
aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, em 19 de junho de 
1975. - Amaral Peixoto, Presidente -
Ruy Santos, Relator- Wilson Campos
Helvidio Nunes - Mauro Benevides -
Virgílio Távora - Tarso Dutra - Ro
berto Saturnino - Leite Chaves - Hen
rique de La Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhã:es Pill'i1o) 
- O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

A Presidência convoca Sessão Extraor
dinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 
30 minutos, destinada à apreciação dos 
Projetes de Resolução n.os 23, 24 e 25, de 
1975. (Pausa.) 

Tendo sido publicado e discutido em 
avulsos o Parecer n.0 53, de 1975, da Co
missão Mista incumbida do estudo das 
Propostas de Emenda à Constituição n.os 
8 e 10, de 1975, esta Presidência convoca 
Sessão conjunta, a realizar-se hoje, às 
19 horas, no plenário da Câmara dos 
Deputados, destinada à apreciação da 
matéria. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 103, de 1975 

Altera o art. 5.0 , da Lei n.0 5.107, 
de 13-9-66, que "cria o FUilld() d~ 
Garantia do Tempo de Serviço''. 

Art. 1.0 - O art. 5. 0 , da Lei n.0 5.107, 
de 13-9-66, que "cria o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço", fica acrescido 
dos seguintes parágrafos: 

"Art. 5.0 - •••••••••••••••••••••••• 

§ 1.0 - Na hipótese deste artigo, a 
empresa fica obrigada a entregar ao 
empregado optante, no ato da res
cisão do contrato de trabalho, o do
cumento relativo à transferência da 
sua conta vinculada . 
§ 2.0 - A inobservância ao disposto 
no parágrafo anterior sujeita a em
presa à multa, por quinzena de atra
zo, correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor dos créditos efe
tuados, na conta vinculada do em
pregado, durante a vigência do con
trato de trabalho." 
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Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data da sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
O Projeto de lei que ora submetemos 

à consideração dos nobres Pares objetiva 
pôr fim a uma situação absurda a que 
ficam sujeitos os empregados que, tendo 
rescindido o contrato de trabalho, são 
obrigados a voltar à antiga empresa vá
rias vezes até conseguirem a liberação da 
guia de transferência da sua conta vin
culada. Evidentemente, essa atitude hos
til da empresa, dificultando o desenvol
vimento normal dessa operação de trans
ferência, acarreta prejuízos e aborreci
mentos ao empregado e representa uma 
afronta aos objetivos do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço. 

O art. 5.0 , da Lei n.0 5.107, de 1966, tem 
a seguinte redação: 

"Art. 5.0 - Verificando-se mudança 
de empresa a conta vinculada será 
transferida para estabelecimento 
bancário de escolha do novo empre
gador, obedecido o disposto no pa
rágrafo único do art. 2.0 " 

E o Decreto n.0 59.820, de 1966, que 
aprovou o Regulamento do FGTS, assim 
dispôs sobre a matéria: 

"Art. 13 - Verificando-se mudança 
de empresa, por parte do empregado 
optante, a conta vinculada será 
transferida para o Banco Depositá
rio em que a nova empresa efetuar os 
seus depósitos, segundo o disposto 
nos §§ 2.o e 3.o do art. 10, prestando 
o Banco transferente as informações 
complementares que forem necessá
rias." 

Esta proposição, que nos foi sugerida 
pelo Sindicato dos Trabalhadores na In
dústria na construção Civil de Cuiabá, 
no Estado de Mato Grosso, introduzindo 
dois parágrafos no art. 5.0, da Lei n.0 

5 .107, de 1966, que criou o FGTS, evitará 
que essas situações constrangedoras se 
removem na medida que estipula o mo
mento em que a empresa deve cumprir 
a obrigação legal, e para tanto "fica obri
gada a entregar ao empregado optante, 
no ato da rescisão do contrato, o do
cumento relativo à transferência da sua 
conta vinculada". 

Para que não haja possibilidade de a 
empresa criar novos obstáculos a essa 
operação, o § 2.o estabelece uma multa 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
dos créditos efetuados na conta vincula
da durante a vigência do contrato de tra
balho. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.o 5.107, 
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia d() Tem
po de Serviço, e dá outras providên
cias. 

0 0 0 O 0 0 O O O O O o O o o o o o o O o o o o o o O o o o o O o o I O I O 

Art. 2.0 - Para os fins previstos nesta 
Lei, todas as empresas sujeitas à Conso
lidação das Leis do Trabalho (CLT), fi
cam obrigadas a depositar, até o dia 20 
(vinte) de cada mês, em conta bancária 
vinculada, importância correspondente a 
8% (oito por cento) da remuneração pa
ga no mês anterior a cada empregado, 
optante ou não, excluídas as parcelas não 
mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT. 

Parágrafo único- As contas bancárias 
vinculada& aludidas neste artigo serão 
abertas em nome do empregado que hou
ver optado pelo regime desta Lei, ou em 
nome da empresa, mas em conta indivi
dualizada, com relação ao empregado não 
optante. 

0 0 O O O O O O O o o o o o o o o o 0 0 o o o o o o o o 0 o O o o 0 I o o o 

Àrt. 5.0 
- Verificando-se mudança de 

empresa a conta vinculada será trans
ferida para estabelecimento bancário de 
escolha do novo empregador. 

0 0 O O O O O O o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o I o o o 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Projeto lido será publicado e despa
chado às comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 
Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte 

OFíCIO 
N.0 118/75 

Brasília, 18 de junho de 1975 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal 

Sr. Presidente: 
Tenho a honra de indicar a V. Ex.a o 

nome do Sr. Deputado Jorge Arbage para 
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integrar, como efetivo, a Comissão Mista 
do Orçamento, em substituição ao Sr. 
Deputado Newton Barreira. 

Aproveito a oportunidade para reno
var a V. Ex. a os protestes de elevado 
apreço e consideração. - José Bonifá
cio, Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Será feita a substituição solicitada. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitu
ra será feita pelo Sr. to-secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 242, de 1975 

Nos termos do art. 282 do Regimento 
Interno, requeiro tenham tramitação em 
conjunto os seguintes projetes: Projetas 
de Resolução n.os 49, de 1974 e 19, de 1975. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1975. - Accioly Filho, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Este requerimento será publicado e in
cluído na Ordem do Dia, nos termos do 
disposto no art. 279, n, c, do Regimento 
Interno. 
- Está finda a leitura do Expediente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, não se ocupa a 
tribuna desta Casa quando se quer, mas 
sim, quando se pode. Por isso não a 
ocupei há mais tempo para prestar, aqui, 
homenagem ao Correio Aéreo .Nacional, 
que a 12 do corrente completou 44 anos. 

Sou, Sr. Presidente, admirador dessa 
grande instituição e sei que todo o Se
nado também o é, porque os relevantes 
serviços que o CAN presta ao Brasil, nin
guém os pode negar. 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH - Dá-lo-ei 
em seguida a V. Ex. a 

Estamos acostumados a observar o tra
balho ingente, patriótico, cheio de br~
vura e de estoicismo dos aviadores e de 
todos que compõem este transporte, fa
zendo ligações no Brasil em todas as di
reções e, até, servindo a países vizinhos. 

No instante em que se fala no CAN não 
se pode excluir a figura admirável e, por 
todos os títulos, respeitabilíssima do Bri
gadeiro Eduardo Gomes, que, como um 
de seus criadores, teve grande participa
ção na organização do Correio Aéreo Na
cional e deu o melhor de seus esforços 
para a consolidação desse serviço tão hu
mano e tão patriótico, em boa hora cria
do pelas nossas Forças Armadas. Aquela 
época não existia ainda a Aeronáutica, 
mas o Brigadeiro Eduardo Gomes envi
dou todos os esforços para a criação do 
CAN, que, desde 1931, vem prestando 
serviços em vários setores, não só para 
transporte de passageiros, não só para 
comunicação, não só para o transporte 
de correspondência, mas, também, trans
portando doentes, remédios, alimentos, 
servindo aqui, ali, acolá, em toda parte, 
dando assim enorme contribuicão na 
união deste Brasil tão grande, mim ver
dadeiro plano de integração e de confra
ternização. 

Ouço o aparte de V. Ex.a, Senador. Hei
tor Dias. 

O SR. Heitor Dias - Na última sexta
feira tive ensejo, meu caro colega, de 
registrar nesta Casa a passagem do 44.0 

aniversário da criação do Correio Aéreo 
Nacional, pelas mesmas razões que v. 
Ex.a invoca: pelos altos serviços, pela 
bravura e pela dedicação que o Correio 
Aéreo Nacional presta a todo o Brasil. 
Instituição das mais respeitáveis, porque 
nascida do ideal de servir e de encurtar 
distâncias para aproximar os brasileiros, 
o Correio Aéreo Nacional tem, ainda, co
mo exemplo da bravura, que é comum 
aos homens da Aeronáutica, a figura, 
como eu disse aqui, veneranda e respei
tável do Brigadeiro Eduardo Gomes, ho
mem que lega à sua Pátria e aos seus 
conterrâneos exemplo digno e lições de 
bravura, de civismo, de coerência e de 
dignidade pessoal. Associo-me, pois, ainda 
uma vez, à homenagem que se presta ao 
Correio Aéreo Nacional, e ·agora atra
vés da palavra de V. Ex.a, nobre Sena
dor Benjamim Far.ah. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Muito 
obrigado pelo aparte de V. Ex.a, que veio 
enriquecer o meu modesto pronuncia
mento. 

sr. Presidente, foi citada aqui a figura 
do Brigadeiro Eduardo Gomes, que tem 
um passado de glória, um dos varões da 
República ,a quem todos estimamos e 
admiramos; porque o melhor homem, Sr. 
Presidente, é o homem bravo, é o homem 
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valente, mas, sobretudo, aquele que em
prega a sua bravura no amor à Pátria 
e na solidariedade humana. O Brigadei
ro Eduardo Gomes é uma dessas grandes 
figuras e que tem um lugar no coração 
de cada brasileiro. 

Fazendo este registro, Sr. Presidente, 
quero eXpressar aqui minhas congr.atu
lações pelo 44.0 aniversário de fundação 
do Correio Aéreo Nacional, organização, 
como eu disse, que tem evidenciado des
prendimento extraordinário, bravura, 
eficiência e sentido humano e social na 
assistência que dá às nossas populações 
do interior, e é evidente a sua participa
ção na integração nacional. 

Por tudo isto o Correio Aéreo Nacional 
não só honra a Aeronáutica, mas tam
bém a nossa Pátria. 

Aqui fi:c.a a expressão do meu respeito, 
dos meus aplausos e as mais sinceras 
congratulações pelo transcurso de mais 
um aniversário do Correio Aéreo Nacio
nal. 

Sr. Presidente, nesta oportunidade, en
caminho à mesa Projeto de Lei que proí
be a vivissecção de .animais, em estabe
lecimentos de ensino de 1.0 e 2.o graus, 
assim redigido: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 104, de 1975 

Proíbe a. vívissecçã~ ,de animais, 
em estabelecimentos de ensino, de 
1.o e 2.0 Graus. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Ficam proibidas, em todo o 

País, vivissecções de animais, em esta
belecimentos que ministrem ensino de 
1.0 e 2.0 graus. 

Art. 2.0 - Constatada a infração ao 
disposto na presente lei, será cancelada a 
autorização de funcionamento do labora
tório do estabelecimento transgressor, 
sem prejuízo das cominações penais apli
cáveis aos responsáveis pelo evento cri
minoso. 

Art. 3.0 -Esta Lei entr.a em vigor na 
data da sua publicação. 

Art. 4.o - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 

A imprensa da Capital Federal, nos 
últimos meses, tem denunciado as ex
periências realizadas em cães nos labora
tórios médicos de alguns educandários 

brasileiros, muitas delas sem o uso de 
anestésico. 

A propósito, Ari Cunha, Editor-Geral 
do Correio Braziliense, em sua coluna 
"Visto, Lido e Ouvido", repudiou a muti
lação de animais, à sangue frio, ao afir
mar que "as leis que. regulam esse tipo 
de experiências são claras no sentido de 
proibir a crueldade contra irracionais" e 
que "a transgressão por estabelecimentos 
de ensino deseduca de duas formas: no 
desrespeito às leis e na deformação da 
mentalidade dos jovens, tornando-as 
pessoas cruéis." 

Além do mais, a autorização concedida, 
por lei, para que tais escolas tenham la
boratório, certamente, não vai aos li
mites extremos de coonestar a pratica 
da crueldade com animais, sob o fala
cioso pretexto de que se tr.ata de "pre
paração vocacional", ainda mais quando 
se constata que os "pseudocientistas" 
não pasam de adolescentes inteiramen
te despreparados para um comporta
mento dessa ordem. 

O fato de serem anestesiados os ani
mais alvos dessas experiências não b.asta 
para descaracterizar a evidente maldade 
contra os mesmos praticadas e que não 
encontra arrimo em nenhum argumento 
mor.al ou pedagógico. Muito ao contrá
rio, tal proceder, conforme bem salientou 
o ilustre jornalista Ari Cunha, deforma 
a mentalidade estudantil, gerando espí
rito de insensibilidade numa juventude 
que, hoje, cada vez mais, necessita de 
educação voltada para os valores espi
rituais. 

Não se diga que a adoção dessa prá
tica cruel servirá a fins altruísticos, em 
defesa da própria humanidade, isto por
que, com tal objetivo, já se constituem, 
em todos .os países civilizados, os com
petentes centros científicos, seja no âm
bito .empresarial, senão, também, no uni
versitário. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1975. - Benjamim Fara.h. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (M.agalhães Pinto) 
-o Projeto de Lei justificado oralmente 
da tribuna pelo Senador Benjamim Fa
rah será publicado e despachado às Co
misSões de constituição e Justiça e de 
Educação e Cultura. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Dinarte Mariz. 
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O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, venho acompa
nhando, nestes três meses e alguns dias 
desta legislatura, as discussões em torno 
da politica nacional. Tenho-me abstido 
de discutir esses assuntos, sobre os quais 
outros, naturalmente mais interessados, 
vêm tendo oportunidade de, da tribuna 
desta C.asa, se dirigirem ao povo brasi
leiro. Sinto, Sr. Presidente, que estamos 
atravessando uma fase de sérias difi
culdades para o nosso País, dificuldades 
emanadas da crise gerada internacional
mente e chegada até nós numa hora em 
que se processava ou se processa um es
forço tenaz para o desenvolvimento da 
nossa Pátria. 

Sr. Presidente, nas breves declarações 
que vou fazer gostaria que os meus no
bres pares, meus nobres colegas, não me 
aparteassem, evitando assim tomar tem
po que servirá para atender a outros 
or.adores inscritos. 

Sr. Presidente, vou falar sobre decla
rações a mim atribuídas, carentes de 
fundamento, por um jornal da imprensa 
local, referentes à presença de estudan
tes nas galerias desta Casa, por ocasião 
das sessões de ontem ·e anteontem. Não só 
Vossa Excelência, Sr. Presidente, mas 
qualquer outro membro da Mesa, na sua 
Presidência, teria que cumprir o regimen
to, evitando acontecimentos desagradá
veis para o Senado, e, conseqüentemente, 
para o País. 

Sr. Presidente: não tenho vaidade, mas 
é para mim confortador poder analisar 
nesta ta:rde as minhas vinculações com 
os estudantes, ao longo de minha vida 
pública. Desde a minha mocidade, nas 
lutas mais árduas que travei, sempre 
contei com eles ao meu lado. Jamais, 
Sr. Presidente, seria capaz de convocá
los ou estimulá-los à luta e vê-los sofrer 
.as conseqüências de exaltações próprias 
da juventude, ficando eu em meu gabi
nete, acomodado, curtindo à distância o 
remorso do meu impensado ato. Nas ho
ras em que com eles convivi, sempre 
estive à frente, sem nenhum receio, cor
rendo o primeiro risco. 

Sr. Presidente, já em 1933, quando 
combatia a Ditadura por todos os meios, 
desde o movimento de rua à pregação 
subversiva, .até a redemocratização do 
País, escolhi, entre eles, um com acen
tuada vocação política para eleger Depu
tado Federal, representando o nosso Es
tado na Constituiinte de 1946. 

Mas, Sr. Presidente, a vida tem muitos 
caminhos. Passaram-se anos, chegava eu 
ao Governo do Rio Grande do Norte e 
a primeira coisa que me aguardava -
parecia-me que jamais pudesse acontecer 
- era uma greve de estudantes provo
cada por um ato do meu Governo. Pro
curado pelos chefes da greve dei-lhes, 
de saída, as garantias para que pudes
sem continuá-la, pois o meu Governo 
não poderia atender ao apelo que me era 
feito nas condições impostas. Mas ,afian
cei-lhes que teriam plena liberdade e 
que não se receassem de qualquer atitude 
do Governo contra a orientação por eles 
traçada. 

A greve foi demorada e, no decorrer 
dos dias, os estudantes, às centenas, fo
ram várias vezes a Palácio; as portas 
estavam sempre abertas para recebe-los. 
Os entendimentos se processaram, e, em 
seguida, foi encontrada uma solução, em 
que o Governo ficou acobertado das suas 
responsabilidades, e os estudantes foram 
atendidos, sem constrangimento para 
ambas as partes. 

Os tempos for.am se passando, Sr. Pre
sidente, e, ainda no meu Governo, era 
eu cognominado por eles como o "Go
vernador dos Estudantes". Bem antes de 
ingressar na vida pública, como homem 
de Empresa, já procurava auxiliar os es
tudantes carentes de recursos. 

São eles, os estudantes do meu Estado, 
testemunhas do meu devotamento pelas 
suas causas. 

Como Governador, fundei vários giná
sios no interior; criei escolas superiores 
e uma Universidade. Dificilmente al
guém, neste Pais, terá tido, como eu, 
mais compreensão e maior carinho pela 
classe estudantil. 

Depois de criar ginásios, de criar esco
las superiores, de criar uma Universi
dade, voltava a esta Casa, de onde tinha 
saído para governar a minha terra. 

Na época das agitações estudantis, o 
Rio Grande do Norte foi o mais poupado 
entre os Estados. Por que, Sr. Presi
dente? Porque os estudantes confiavam 
na minha ação. Quando uma ameaça de 
agitação se processava no meu Estado, 
decorrente de alguns excedentes, priva
dos de ingressarem em cursos superiores 
por falta de vaga, graças ao apoio que 
recebi do então Ministro da Educação, 
nosso eminente colega Tarso Dutra, con
segui que fosse assinado um convênio 
entre o Ministério e a Universidade de 
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Manaus, comprometendo-se esta a rece
ber 64 estudantes que a Faculdade de 
Medicina do Rio Grande do Norte não 
tivera condições de matricular. Seis anos 
depois, exatamente o ,ano passado, recebi 
o convite para comparecer a uma home
nagem que me seria prestada por oca
sião da colação de grau de .sua turma. 

Posteriormente, Sr. Presidente, assisti 
nesta C.asa a um espetáculo desolador. 
Era, na época, como hoje, 1.0-Secretário 
do Senado e realizava-se nesta Capital 
um Congresso Interparlamentar Sul
americano, que chegava com visível in
filtração comunista, notadamente a re
presentação chilena. Cheguei ao plená
rio na hora em que um dos orad<>res fa
zia inflamada condenação ao Governo 
brasileiro, pelo seu comportamento em 
relação aos estudantes, e estes ocup,avam 
as galerias. Interferi, falando e protes
tando, dizendo que não confundissem a 
acolhida que o Governo e o povo brasi
leiro estavam lhes dispensando, pois ja
mais admitiríam<>s interferências estra
nhas nos nossos problemas internos. 

Protestei, Sr. Presidente, veemente
mente. Os estudantes, guiados p<>r meia 
dúzia de ativistas, ocuparam esta Casa 
e a Câmara Federal por mais de 24 ho
ras. Consegui tirá-los daqui_ Comuni
quei-me com o Chefe do Gabinete Mili
tar da Presidência da República, General 
Jaime Portela, que me assegurou todo o 
apoio de que - eu carecia p.ara conven
cer os estudantes e enviá-los às suas re
sidências. As 4 horas da manhã, sem 
conseguir convencê-los, fui para o meu 
apartamento, deixando os motoristas a 
postos, e também o número do meu tele
fone par.a, a qualquer hora, comunica
rem-se comigo, a fim de que eu voltasse 
para assistir e orientar o regresso dos 
mesmos aos seus respectivos lares. As 6 
horas da manhã, ainda bem não tinha 
conciliado o sono, fui despertado e con
vocado ao Senado. Aqui chegando, pro
curou-me o Sr. Deputado Mário Covas, 
de São Paulo, também interessado na 
solução do caso. Mandei, em transporte 
nosso, levar cada um à sua residência. 
Não sofreram qualquer pressão ou coa
ção. Os jornais chegaram a dizer que o 
Congresso estava cercado. Realmente, 
havia motivo de apreensão e um esquema 
de segurança foi organizado para evitar 
um mal maior. 

Sr. Presidente, ainda ,agora, nesta al
tura da vida, fui convocado, há cerca de 
um mês, para, em minha terra, no meu 

Rio Grande do Norte, receber uma ho
menagem de cerca de mil estudantes, em 
sua maioria universitários. o motivo era 
o universitário de uma entidade que abri
ga estudantes do interior, sem recursos 
para fazer o curso superior. 

Aquiesci ao convite, pois sinto-me no 
dever, sempre que oportuno, conviver 
col:!l eles, levando a minha palavra de 
estimulo, de confiança e de fé nos desti
nos do nosso País. Fui e lhes disse que, 
se era verdade, como registram estatís
ticas, que 70% da população brasileira 
tem menos de 30 anos e 50% está na 
faixa de menos de 20 anos então o Brasil 
já era deles. ' 

Deus é testemunha da minha emoção 
e da minha gratidão ao colher frutos de 
alguma coisa que semeei. 

Jamais, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, procurei estudantes para explorá-los 
politicamente. Sempre lhes disse: aos 
estudantes tudo se oferece, nada se pede. 

Sr. Presidente, este e um País que pre
cisa de todos: dos políticos, dos estu
dantes, dos operários e de todas as clas
ses socais, mas está carente, Sr. Presi
dente, de uma dose de bom senso. É isto 
que, nesta hora, gostaria de dizer aos 
Srs. Senadores presentes, que, sendo esta 
Casa, realmente, a mais alta do Parla
mento brasileiro, tem ela o dever cívico 
de dar o melhor exemplo, de procurar 
caminhos certos para o desenvolvimento 
e, sobretudo, para a independência po
litica, econômica e social da nossa Pá
tria. Vinha silencioso porque a minha 
voz é tão fraca .que não tem significado 
dentro dos acontecimentos. E, se ouso 
fazer pronunciamentos de tamanha res
ponsabilidade, é para permitir que sere
gistre, nos Anais do Senado, a orienta
ção a que me tracei, coerente com os 
compromissos tomados, emanados pela 
autenti·cidade de uma vida de lutas a 
serviço do País. 

Lembro-me, Sr. Presidente, de um dos 
dias mais apreensivos vividos no pas
sado em relação às instituições vigentes. 
Discutia-se, na Câmara Federal, a sorte 
de um Deputado, e, daqui desta tribuna, 
num discurso que não vou repetir mas 
que está nos Anais desta Casa, debati, 
horas e horas, fazendo veemente apelo 
ao bom senso, mostrando o quívoco em 
que alguns Congressistas, dominados 
pela paixão, não queriam enxergar .a cri
se politica que se acentuava. 
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Vários Senadores - e entre eles um 
fraternal amigo meu, embora adversário, 
dos mais eminentes do Parlamento bra
sileiro Argemiro .Figueiredo --:- e outros, 
em apartes sucessivos, discordavam da 
minha advertência, para, 48 horas depois, 
verem confirmadas minhas previsões. 

Sr. Presidente, aquele foi o último dis
curso da legislatura e assim o concluía: 

"Pergunto, Sr. Presidente - dizia eu, 
naquela hota mais uma vez, a esta Casa: 
quem é o responsável? Os responsáveis 
somos todos nós. Vamos ter coragem de 
dizer e vamos convocar cada um para fi
xar responsabilidades. Somos um Par
tido político - e eu falava também, e 
princip.almente, aos meus correligioná
rios - temos dois terços da representa
ção federal. Então, devemos convocar os 
companheiros e dar-lhes responsabilida
des: tirar as dúvidas do espírito e da 
consciência de cada um e apontar-lhes 
horizontes mais .altos, que são os hori
zontes da Pátria." 

"É para esses horizontes que devemos 
estar com os nossos corações voltados, 
porque se não tivermos capacidade, pa
triotismo e coragem para mostrar os 
rumos que devemos tomar, então nada 
se salvará e os qu-e estão do outro lado, 
pensando que a infiltração que ocorrer 
por intermédio de crises que se suce
dem, são benéficas à sua vida pública, 
estão enganados." 

"Amanhã, quando a incapacidade dos 
políticos for constatada, o próprio povo 
é quem vai nos condenar. E teremos 
esta Casa fechada, não por ameaças de 
outros, mas pela nossa própria omissão." 

Sr. Presidente, estas eram as palavr.as 
que eu desejava pronunciar nesta tarde, 
em homenagem ... 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a per
mite um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ - . . . em 
homenagem aos estudantes, com quem 
tenho convivido durante 45 anos de vida 
públic.a, e numa advertência aos polí
ticos que, se não tiverem juízo, terão 
mais uma vez esta Casa fechada. 

O Sr. Eurico Rezende - Eu solicitei o 
aparte a V. Ex.a e gostaria de saber se 
v. Ex.a vai-me concede-lo? 

O SR. DINARTE MARIZ- Com muito 
prazer. 

o Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a, ao ter
minar o seu discurso, que não deve ter 

feito muito bem a V. Ex.a, porque se 
mostrou muito pressuroso por deixar .a 
tribuna, disse que aquelas foram as úl
timas palavras que havia proferido. Fa
ço votos para que realmente palavras 
nesse sentido, ,assim tão de mau agouro, 
sejam não apenas as últimas, mas so
bretudo as derradeiras, e as palavras fi
nais; este discurso que V. Ex.a está pro
nunciando deveria ter sido inquilino da 
recente .sexta-feira-treze, porque é um 
pronunciamento, realmente, muito mais 
pessimista do que os pronunciamentos 
aqui proferidos pelo campeoní.ssimo de 
pessimismo, o eminente Senador Marcos 
Freire. V. Ex.a fez um retrospecto da vi
da estudantil, no seu Estado, em que 
realmente V. Ex.a .sempre recebeu a ho
menagem da mocidade das escolas, pelo 
benefício que prestou ao estudante, mor
mente .ao estudantado secundário. E o 
aluno não esquece o Governo de V. Ex.a 
que foi pródigo na implantação e na 
multiplicação de estabelecimentos de en
sino. Ora, quando V. Ex.a exalta os ideais 
maiores da mocidade, que são os de asse
gurar a construção do País do futuro, 
V. Ex.a recruta para o seu discurso a 
frase lapidar de Cesário Mota, esculpida 
nos umbrais do século: "A democracia 
sem educação será uma comédia se não 
for uma tragédia." V. Ex.a fez referência 
aos estudantes, justamente 24 horas de
pois em que se verificou um espetáculo, 
re.almente enaltecedor, nesta Casa, que 
foi a presença maciça de universitários 
nas galerias do Senado. E ampliando a 
dose do pessimismo em seu discurso, isto 
é, a sua fronteira oratória, V. Ex.a re
cruta, igualmente, o episódio que culmi
nou com o fechamento do Congresso em 
19e8, em represália do Executivo pelo 
fato de a Câmara congênere não haver 
dado o alvará de licença para o proces
samento ·criminal do Deputado Márcio 
Alves. Então, eu podiria a V. Ex.a, ou 
que fosse mais explícito, ou, então, que 
fosse menos pessimista. Mas, de qualqeur 
maneira, eu faria um apelo a V. Ex.a 
para que colaborássemos todos nós, com 
as nossas energias, com a nossa cautela, 
com a nossa prudência, com a nossa 
imaginação criadora, para que, realmen
te, se estabelecesse neste País, a pleni
tude do estado de direito, único instru
mento capaz de assgurar a floração de
mocrática. 

O SR. DINARTE MARIZ - Antes de 
V. Ex.a, chegar ao plenário, tinha feito 
um apelo aos nobres colegas para não 
me apartearem. Entretanto, não poderia 
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deixar de voltar à Tribuna para receber 
o .aparte de V. Ex.a. Mas, V. Ex.a. enga
na-se quando me chama de pessimista. 
Estou comentando, estou analisando. 
Ninguém mais do que eu deseja, Sr. 
Senador Eurico Rezende, que este País 
cresça, se desenvolva, dentro da ordem 
porque só assim, alcançaremos os ideais 
que vêm dos nossos antepassados e têm 
merecido de todas as gerações trabalho 
pertinaz para o seu desenvolvimento e, 
sobretudo, para a felicidade do seu povo. 

V; Ex.a, quando se referiu .aos estudan
tes, deu a entender que eu condenei as 
suas presenças nas galerias durante as 
sessões de ontem e anteontem, quando 
foi o c·ontrário. Ocupei a tribuna para 
me referir à nota que um jornal publi
cou, em que me da v.a, assim, como um 
homem capaz e desejoso de violências. 
Eu, que nunca cometi uma violência na 
minha vida; eu, que só tenho a minha 
inteligência voltada para o bem!. Jamais, 
nobre Senador, seria capaz de uma vio
lência, e quando falo sob~e os estuda?-
t~s, quantes vezes, de m1m .Para_ m1m 
mesmo, tenho analisado a s1tuaçao da 
mocidade! 

Eu que fui moço, eu que fui inquieto 
na minha mocidade, e só isto justifica 
minha presença numa revolução, coman
dando um grupo de revolucionários, aos 
27 anos de idade. Já procurava, naquela 
época os caminhos para reformas, so
ment~ agora encontrados, graças à Re
volução S.alvadora, de Março de 1964. 

Quando digo, se nós tivermos juíZ<J -
e eu falo aos colegas de todas as ban
cadas, da Oposição e da nossa, a do Go
verno - é porque precisamos ser ho
nestos perante o País e analisar os f,atos 
políticos em sua realidade. 

Somos um Partido - e eu nãQ queria 
entrar nestes detalhes - organizado pa
ra servir de suporte aos governos revolu
cionários. 

Sabemos que quem fez_e a~segura con
tinuidade a esta Revoluçao sao as Forças 
Armadas do País, Revolução que tirou o 
País do caos na hora em que estava 
quase ocupado pelos comlll]istas e . que 
elas as Forças Armadas terao que estar 
vigilantes para evitar que voltemos aos 
dias ameaçadores do passado. 

Esta Srs Senadores, a verdade e eu 
sou um homem que não teme a verdade, 
muito menos analisar os fatos como eles 
são. 

O Sr. Teotônio Vilela - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ - Com muito 
prazer. 

O Sr. Teotônio Vilela- Nobre Senador, 
tenho dito sempre a V. Ex.a. que minha 
admiração é enorme quanto à sua auten
ticidade. Exatamente com base nessa sua 
autenticidade, chego a ficar perplexo, 
nesta tarde, não obstante ter conheci
mento dos seus pensamentos sombrios a 
respeito de demo·cratização, quando 
anuncia o fim de alguma coisa, porque, 
se bem entendo, a citação do seu próprio 
discurso ou a sua reedição é o anúncio de 
um segundo episódio, semelhante àquele 
que ocorreu depois do seu discurso. Sr. 
Senador, julgo eu que nada tenha havido 
nesta Casa que venha a co~prometer
lhe a dignidade e a orientaçao que vem 
sendo seguida depois que aqui chegou ~ 
Mensagem do' Senhor Presidente Geisel. 
O debate foi proposto pelo próprio Pre
sidente da República, e vem sendo co
brado por S. Ex.a Nada mais se tem feito 
senão debater. Se, porventura, tem havi
do alguns desvios para ·problemas de na
tureza pessoal, isso se justifica, porque 
também é próprio da natureza do debate 
e da natureza humana. Mas, nesta altu
ra vir v. Ex. a à Tribuna - um prócer 
ilustre da ARENA, do Partido Majoritá
rio, de um homem tido e havido como de 
ligação com as Forças Armadas - anun
ciar o fechamento do congresso, pelos 
episódios que aqui têm ocorrido, é estra
nho, é surpreendedor, é grave, já não é 
mais sinistro. Gostaria de pedir a V. Ex. a 
que apontasse, cçmcretamente, os er!os 
que ainda sejam possíveis de correçao. 
Isso eu queria lhe pedir, nesta tarde, res
peitando, como sempre lhe disse, a au
tenticidade de V. Ex. a 

O SR. DINARTE MARIZ - Agradeço o 
aparte de V. Ex.a. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, teste
munhem como se procura adulterar pa
lavras pronunciadas em presença de tan
tos. O nobre Senador diz que estou anun
ciando, quando, na realidade, estou an!!-
lisando. Estou analisand9 os aconteci
mentos políticos que estao se desenro
lando no País. V. Ex.a não vai me atri
buir que eu seja um pessimista. Ao con
trário o que me cabe, nesta hora, é fa
lar com a franqueza que tenho por há
bito usar nos meus pronunciamentos. De
sejo é apelar para o bom-senso de todos 
para que façamos, realmente, aque!a cor
rente capaz de auxiliar nas soluçoes. 
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Não era meu desejo registrar que há 
mais de três meses, nesta Casa, só se 
discute o AI-5 e o 477, como- se o povo 
brasileiro estivesse só a mercê desses dois 
instrumentos institucionais. Os grandes 
problemas ai estão, a começar pela in
flação ameaçadora, decorrente da crise 
internacional. o problema do petróleo, a 
produção agrícola, as diferenças regio
nais sempre acentuadas, são preocupa
ções desafiantes dos nossos -dias, que o 
Governo vem enfrentando e convocando 
a todos, cada um no seu papel, para au
xiliá-lo nas soluções. 

O custo de vida que aumenta cada dia 
leva o Governo a um esforço tenaz para 
detê-lo. 

Para tudo isto é que deveríamos estar 
com as nossas vistas voltadas. 

O Sr. Teotônio Vilela- Mas aqui nin
guém é comerciante. Esta não é uma 
Casa de comércio; é uma Casa de leis. 
Estamos procurando fazer aquilo que o 
Senhor Presidente da República anun
ciou em sua Mensagem ao Congresso. 

O SR. DINARTE MARIZ - Perdoe-me 
v. Ex. a, mas o conheci com<J empresário. 

O Sr. Teotônic Vilela - S<Ju empresá
rio, porém, apenas, no momento em q.ue 
estou dentro da minha empresa, e aqm o 
seria se, porventura f<Jr proposto pelo 
Senhor Presidente da República como 
prioritári<J, o tratamento do sistema em
presarial brasileiro. Mas o que Sua Exc~
lência pediu em sua mensagem, e cont~
nuamos a discutir, foi exatamente o apn
moramento das normas democráticas. A 
respeito desse assunto, prosseguimos a 
debater, porque não chegamos a nenhu
ma conclusão. E quando V. Ex. a quer jo
gar sobre isto o custo de vida, essa ati
tude não o engrandece muito. 

O SR. DINARTE MARIZ- É um as
sunto que interessa a todas as classes so
ciais notadamente a mais empobrecida, 
sobre o qual o Presidente está empenh~; 
do em solucionar. Desculpe-me, mas Ja 
que v. Ex. a falou tantas vezes no Pr~
sidente Geisel, devo acrescent~r que n~o 
tenho autoridade para traduz1r o senti
mento e a orientação do Presidente 
Geisel. Talvez V. Ex. a esteja autorizado 
a isso. 

O Sr. Teotônio Vilela - Todos nós o 
estamos. Talvez V. Ex. a não tenha lido 
essa Mensagem do Senhor Presidente da 
República. 

O SR. DINARTE MARIZ - Um momen
to depois concederei o aparte a V. Ex. a 
pÓr favor, permita-me concluir o meu ra
ciocínio. 

Quando recebemos o Presidente Geisel 
neste recinto, numa visita ao nosso Par
tido, naturalmente aquela era a oportu
nidade de S. Ex.a traçar os rumos polí
ticos da agremiação. O Sr. Presidente da 
República é o Líder maior, o responsável 
pelos caminhos que devemos trilhar. S. 
Ex.a disse nesta Casa: "Fui um dos res
ponsáveis pela Rev<Jluçã<J e ela vai con
tinuar. Não abrirei mã<J dos a tos institu
cionais". Não queria discutir isso, n<Jbre 
Senador Teotôni<J Vilela. Foram as úni
cas palavras que o Presidente Geisel pr<J
nunciou sobre :politica. Esta foi a orien
tação que recebi, na hora em que S·. Ex.a 
visitou o meu Partido. 

O Sr. Teotônio Vilela -Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ - Pois não, 
ouço o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Teotônio Vilela- V. Ex.a só ou
ve o que quer. V. Ex. a só leu ou só ouviu a 
parte em que o Presidente da República 
refere-se aos atos institucionais. V. Ex.a 
não leu, e não há de ler nunca, a outra 
parte, em que S. Ex.a se refere ao apri
moramento das práticas democráticas. 

O SR. DINARTE MARIZ - Aqui o Pre
sidente Geisel não falou sobre isso. 

O Sr. Teotônio Vilela - Aqui, ele fa
lou pela Mensagem. 

O SR. DINARTE MARIZ - A Mensa
gemé outra coisa. No Partido, o que fa
lou foi o que eu disse. 

o Sr. Teotônio Vilela - O ouvido de 
v. Ex.a só ouve isso. Daí porque a con
fusão, naquele dia dos ap~usos, 9uando 
s. Ex. a disse que a Revoluçao contmuava, 
e houve quem aplaudisse, achan.do que a 
Revolução era aquele compromisso com 
a democracia. Outros aplaudiram o Se
nhor Presidente da R~epública, na cert~
za de que a Revoluçao era o endureci
mento o AI-5. Essa confusão é que, de 
uma vez por todas, tem que se dissipar. 
Já estamos maduros demais, .com on~e 
anos para se chegar ainda hoJe, a ouvir 
de v. Ex. a um diagnóstico pessimista, 
uma previsão apocalíptica do mundo. A 
todo momento em que os debates se tra
vam no bom sentido, vem à luz, exatf!-
mente o contrário: o agravamento da SI
tuacãÓ anunciado pelos próceres do meu 
Partido. Isso é que é triste, lamentável! 
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O SR. DINARTE MARIZ - Gostaria 
que V. Ex. a permitisse que terminasse o 
meu discurso, pois apesar de, no início 
de minha oração, ter feito um apelo aos 
meus nobres colegas para que não me 
aparteassem, não poderia fugir aos de
bates provocados por V. Ex.a 

Quero dizer a V. Ex.a que não estou 
pessimista, mas, apenas, analisando. Eu 
seria um homem que desmentiria todo o 
meu passado, da infância à velhice, com 
estes meu cabelos brancos, se fosse afir
mar a V. Ex. a e a esta Casa, que prefe
riria um sistema diferente do democrá
tico. Mas, os compromissos que assumi, 
a posição que tomei, foram para que se 
fizesse toda a reforma social, econômica 
e política que o País estava a reclamar e 
um novo sistema político surgisse para 
nossa Pátria. V. Ex. a, nobre Senador 
Teotônio Vilela, tem falado tanto em es
tado de direito que talvez esqueça que na 
Rússia e em outros países comunistas, 
também existe o estado de direito. 

O Sr. Teotônio Vilela - Só se for no 
Estado de V. Ex.a, porque o Estado de Di
reito a que nos referimos é alguma coisa 
muito diferente da concepção que V. Ex.a 
está externando. 

O SR. DINARTE MARIZ - Cada um 
tem o seu pensamento e o seu julgamen
to. Nunca tomei o pensamento empres
tado a ninguém para interpretar minhas 
idéias. 

O Sr. Teotônio Vilela - Não, Excelên
cia. O pensamento pode ter, mas o co
nhecimento precisa de certas coisas, emi
nente Senador. É necessário que V. Ex. a 
tenha um pouco de consideração para 
com nós outros. Quando nos referimos 
ao Estado de Direito, jamais é ao Esta
do de Direito que satisfaz à vontade de 
V. Ex.a É um Estado de Direito criado 
ao longo de uma cultura, de civilizações, 
urdido através do tempo e a cujas con
clusões chegou ... 

O SR. DINARTE MARIZ- V. Ex.a po
de dizer que é um Estado de Direito que 
vem da Revolução Francesa. 

O Sr. Teotônio Vilela - Não. V. Ex. a 
está muito longe disso, porque a moci
dade de V. Ex.a foi tão agitada que, tal
vez, não lhe tenham dado tempo para 
estudar esses assuntos. 

O SR. DINAR TE MARIZ - É verdade! 
não estudei, não tive o privilégio de V. 
Ex.a pois sou filho de pais pobres e per
tenço a uma família de 14: irmãos. Ape-

sar disto, aprendi o suficiente para ser
vir ao meu País com patriotismo e hon
radez. 

O Sr. Teotônio Vilela - Não vamos 
chegar a um debate desse nível, pois não 
é possível, nem compatível. Mas, tam
bém, não posso permitir que V. Ex. a. co
loque o debate sobre o Estado de Direito 
neste nível. Isto não é admissível, da 
Tribuna do Senado! 

O SR. DINARTE MARIZ - Acha V. 
Ex.a que a Rússia não tem o seu Estado 
de Direito? 

O Sr. Teotônio Vilela - Veja V. Ex.a. 
que já pedi licença para não debater, 
nesses termos, uma matéria de alta im
portância como esta, porque seria mui
to ingrato para mim ... 

O SR. DINARTE MARIZ- Ah! Estou 
aqui aprendendo ... 

O Sr. Teotônio Vilela - . . . ter de di
zer aquilo que não é permissível. 

O SR. DINARTE MARIZ- ... humil
demente aprendendo com os cultos ... 

O Sr. Teotônio Vilela - Se V. Ex. a. não 
aprendeu até agora, não aprenderá mais. 

O SR. DINARTE MARIZ - Estou 
aprendendo com os que chegam aqui, co
mo V. Ex. a, cheios de cultura, para em
prestarem a sua mentalidade e pontea
rem assim, como professores de demo
cracia. Mas nunca tomei cabeça empres
tada a ninguém. A minha cabeça é que 
dirige os meus passos. 

O Sr. Teotôruo Vilela - V. Ex.a acha 
que penso pela cabeça de alguém? 

O SR. DINARTE MARIZ - Pela cul
tura que conseguiu, V. Ex.a pode fazer 
citações, recorrendo a autores e assimi
lando idéias. 

O Sr. Teotônio Vilela - É exato. V. 
Ex. a condena o saber. Por ler muito, 
consegui uma cultura. V. Ex. a condena. 
Quer dizer, no entender de V. Ex.a, o 
ideal seria o analfabetismo, porque aí 
não teríamos que ter outra cabeça. Isso 
é terrível! 

O SR. DINARTE MARIZ - Tenho a 
impressão de que V. Ex.a, com a cultura, 
com a sua impaciência, deve procurar 
caminhos que não são os meus. Mas, 
posso dizer também a V. Ex.a o seguinte: 
é que a minha vida pública é toda pon
tilhada de lutas em defesa de democra
cia. 
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O Sr. Teotônio Vilela - Daí a auten
ticidade de V. Ex.a 

O SR. DINARTE MARIZ .:.._ Desafio 
qualquer um, inclusive V. Ex.a, para 
pesquisar o nosso passado e medir os 
riscos e as responsabilidades, pois tenho 
sido, na minha vida pública, um homem 
responsável e de compromissos. 

O Sr. Teotônio Vilela ...:.... Reconheço. 
V. Ex.a me permite, ligeiramente? (As
sentimento do orador.) V. Ex.a tem sido 
um homem de luta. 

O SR. DINARTE MARIZ - Ainda sou. 
O Sr. Teotônio Vilela - V. Ex.a é um 

homem autêntico. Mas, o que está ocor
rendo de mais ou menos triste , que tem 
havido aqui muitas histórias sobre o pas
sado e poucas sobre o presente. 

O SR. DINARTE MARIZ - V. Ex.a com 
a cultura que tem, naturalmente v:ai 
suprir essa falta. 

O Sr. Teotônio Vilela - Muito obri
gado. 

O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presi
dente, vou concluir o meu pronuncia
mento e peço desculpas à Casa, pois não 
era meu propósito debater o assunto pa
ra o qual fui convocado. 

Talvez pela minha carência de cultura, 
o nobre . Senador Teotônio Vilela, com 
sua reconhecida cultura e brilhante in
teligência, tenha tido dificuldade em me 
entender. 

O Sr. Teotônio Vilela - Pode alardear 
que não me incomodo com isso. 

O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presi
dente: o meu apelo é no sentido de vol
tarmos nossas vistas para os grandes 
problemas nacionais. Há 4 meses que as
sisto, aqui, aos debates sobre o AI-5 e o 
477. Não compreendo como todos, ARE
NA, Partido do Governo, e 1\IDB, Partido 
da Oposição, unânimes, proclamam de
positar absoluta confiança no Presidente 
Ernesto Geisel e na sua orientação, tendo 
ele poderes para revogar ditos Atas, Juiz 
que é de sua oportunidade, prossiga-se, 
durante tanto tempo, num debate que, 
a tomar como honestos os pronuncia
mentos reiterados, tornam-se desneces
sários e imprudentes. 

A crise que nos surpreendeu, atingindo 
profundamente nossa economia, de ori
gem internacional, está a exigir de cada 
homem público, o máximo que possa dar 
do seu civismo em auxílio às medidas que 
estão sendo adotadas pelo Governo da 
Revolução. 

O País está diante de uma situação 
grave para continuarmos brincando de 
AI-5 e 477. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem! Palmas! O orador é 
cumprimentado.) 

Comparecem mais os Srs. Senado
res: 

José Lindoso - Agenor Maria -
Domício Gondim- Paulo Guerra
Gilvan Rocha - Heitor Dias - Vas
concelos T-orres - Franco Montoro 
- Leite Chaves - Evelásio Vieira 
- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Encerrada a Hora do Expediente, pas
sa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 229, de 1975, do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, solici
tando a transcrição, nos Anais do 
Senado, dos discursos dos Excelentís
simQs Senhores Presidente da Repú
blica, General Ernesto Geisel, e Mi
nistro Armando Falcão, proferidos 
na solenidade de envio ao c-ongres
so Nacional dos noVQS códigos, e pu
blicados em O Globo de 11 de junho 
de 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. Será feita a transcrição 

solicitada. 

Discurso do Senhor Presidente da Repú
blica, General Ernesto Geisel, proferido 
na sonelidade de envio ao Congresso Na
cional dos novos Códigos, publicado em 
O Globo, edição de 11-6-75, que se pu
blica nos termos do Requerimento n.0 

229/75, de autoria do Sr. Senador Vas
concelos Torres. 

"O Ministério da Justiça cumpriu a 
minha recomendação, no sentido de 
pedir aos ilustrados membros das 
comissões de reforma de Códigos d~ 
República que se empenhassem em 
acelerar os seus estudos e trabalhos, 
a fim de que os projetas respectivos 
pudessem ficar concluídos dentro do 
menor prazo possível. 
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É escusado acentuar a relevância do 
problema dos Códigos brasileiros, 
dada a evidente necessidade de sua 
atualização. 
Sem deixar de fazer justiça aos que, 
no passado, deram ao Brasil textos 
jurídicos de alto valor, é indiscutível 
que, já há alguns anos, se tornava 
imperioso ajustar os Códigos às im
posições da evolução e do desenvolvi
mento do País. 
O Ministro da Justiça está certo 
quando manifesta ao grupo de es
pecialistas que elaboraram os nov<J3 
textos o reconhecimento do Gover
no. A Nação fica a dever-lhes mais 
um serviço de extraordinária impor
tância e que se incorporará aos já 
consagrados títulos de merecimen
to que possuem. 
Por outro lado, meu Governo mani
festou, por mais de uma vez, seu 
grande empenho no encaminhamen
to da reforma da Justiça. Dentro de 
poucos dias, deverei receber das 
mãos do Excelentíssimo Senhor Pre
sidente do Supremo Tribunal Fe
deral o diagnóstico que a respeito 
lhe solicitei. 
Será um novo passo avançado. na 
jornada de que participamos, at~va
mente, com o objetivo de modermzar 
métodos e aparelhar adequadamen
te o Poder Judiciário. 
Vou assinar, com prazer, as mensa
sagens que encaminham ao C~:n:~
gresso Nacional os projetas de Codl
go Civil e de Código de Processo Pe
nal assim também da Lei de Con
travenções Penais e da Lei que mo
difica o Código Penal. 
E espero, dentro em breve, apó~ .o 
imprescindível exame da ~atena 
pelo Poder Legislativo, sancwnar e 
dar vigência às leis corresponden-
tes." · 

Discurso do Sr. Ministro Armando Falcão, 
proferido na solenidade de envio ao Con
gresso Nacional dos novos Códigos, pu
blicados em O Globo, edição de 11-6-75, 
que se publica nos termos do Requeri
mento n. o 229/75, de autoria do Sr. Se
nador Vasconcelos Torres. 

"Senhor Presidente Ernesto Geisel: 
Na qualidade de Ministro de Estado 
dos Negócios da Justiça, é para mim 

uma honra entregar a Vossa Exce
lência, neste ato, os projetas de Có
digo Civil e de Código de Processo 
Penal, bem como da Lei de Contra
venções Penais e da Lei que intro
duz novas alterações no Código Pe
nal, a que se refere o Decreto-Lei n.0 

1. 004, de 1969. 

A Revolução de 1964 se impôs, den
tre as suas missões mais importan
tes, a atualização de Códigos da Re
pública. E pode-se agora proclamar 
que nos 1estamos aproximando do 
termo do amplo trabalho de refor
mulação de códigos brasileiros, o 
qual, iniciado em 1961, começou a 
produzir seus frutos em 1969, com a 
promulgação do Código Penal, do 
Código Penal Militar e do Código 
de Processo Penal Militar. 

A elaboração do atual projeto de Có
digo Civil se deve à mudança de ori
entação, adotada no Governo Costa 
e Silva, com relação ao sistema a 
ser observado. Seguindo a primitiva 
diretriz traçada, em 1965 o Governo 
Castello Branco chegou a enviar ao 
Congresso Nacional, retirando-os 
em- seguida, dois projetas, com os 
quais se pretendia reformular· a co
dificação privada, brasileira: o pro
jeto de Código Civil, baseado em 
trabalho de autoria do Professor Or
lando Gomes, e o projeto de Código 
das Obrigações, obra da lavra dos 
Professores Caio Mário da Silva Pe
reira, Sílvio Marcondes e Teófilo 
Azeredo Santos. 

Em 1968, já no Governo Costa e Sil
va, se resolveu abandonar esses 
dois projetas, para que se elaborasse 
novo projeto único de ·Código Civil, 
onde se mantivesse a escritura do 
Código Civil atual (ao invés da divi
são da codificação privada em dois 
códigos - o civil e o das obrigações), 
acrescido o seu sistema de um livro 
a atividade negocial), ein que se pro
cederia, na sua maior parte, à unifi
cação parcial do direito privado, 
com o conseqüente desaparecimento 
do Código Comercial. 

Para a elaboração desse novo proje
to, foi constituída uma Comissão, sob 
a supervisão do Professor Miguel 
Reale, e composta dos seguintes pro
fessores, encarregados, respectiva
mente, de elaborarem pro.ietos das 
diversas partes em que se dividiria o 
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Projeto de Código Civil, a saber: 
Parte Geral, Direito das Obrigações, 
Atividade .Neg·ocial, Direito das Coi
sas, Direito de Família e Direito das 
Sucessões: Ag.ostinho Arruda Alvim, 
Clóvis d-o Couto e Silva, Ebert Vian
na Chamoun, José Carlos Moreira 
Alves, Sílvio Marcondes e Torquato 
Castro. 

Em 1972, foi dada à publicação, para 
o recebimento de sugestões, a pri
meira versão do projeto de Código 
Civil. No final desse ano, e à vista 
das sugestões e críticas recebidas, foi 
revisto o trabalho, e publicado pos
teriormente, em 1973, sob a forma 
de livro, e, em 1974 já no Governo 
de Vossa Excelência no Diário Ofi
cial para de novo se receberem críti
cas e sugestões àquela obra. O pre
sente projeto - do qual por orien
tação firmada pelo atual Governo, 
foi retirada a parte concernente à5 
sociedades anônimas - é fruto da 
nova revisão a que procedeu, no final 
do ano passado, a comissão elabora
dora do projeto, em face das ob:>er
vações que, de todos os quadrantes 
do País, se fizeram em resposta ao 
apelo da publicação de 1974. 

O projeto de Código de Processo Pe
nal que ora é entregue foi elabora
do com base em trabalho da lavra 
do ~rofessor José Frederico Marques, 
realizado em 1970, e que veio substi
tuir o projeto anteriormente apre
sentado pelo Professor Hélio Bast-os 
Tornaghi. Depois de ampla revisão 
levado a cabo por comissão consti
tuída dos Professores Benjamin de 
Moraes Filho, José Frederico Mar
ques e José Salgado Martins, sob a 
presidência do Professor José Carlos 
Moreira Alves, foi o projeto publica
do, el!l 1970, no Diário Oficial, para o 
receb1mento de sugestões. Posterbr
mente, em face dessas sugestões e 
da incorporação, no projeto, das nor
mas relativas à execução penal (que, 
a princípio, formariam projeto pró
pri-o, orientação repudiada em 1971), 
foi revisto o trabalho publicado em 
1970, e esta nova versão, em 1974, foi 
divulgada para novo recebimento de 
sugestões. De setembro a dezembro 
do mesmo ano, foi o pr-ojeto revisto 
pela mesma comissão inicial - subs
tituído ::>.penas, em virtude de faleci
mento, o Professor José Salgado 
Martins pelo Professor Héli-o Bas-

tos Tornaghi -, a qual deu a reda
ção que ora é entregue a Vossa Ex
celência. 

O projeto de Lei das Contravenções 
Penais se originou de trabalho de 
autoria do Professor José Salg::td·o 
Martins, elaborado em 1970; e, an
tes de ser publicado no mesmo ano, 
foi objeto de ampla revisão por cc
missão constituída pelos Professores 
Benjamin de Moraes Filho, José Fre
derico Marques e José Salgado Mar
tins, sob a presidência do Professor 
José Carlos Moreira Alves. Posterior
mente a essa publicação, e à vista 
das sugestões recebidas, foi ele revis
to pela mesma Comissão, que elabo
rou o texto que, já no atual Gover
no em 1974, foi dada à publicação, 
para conhecimento e formulação de 
críticas pelos meios interessados. O 
texto ora apresentado representa a 
versão que, com a colaboração do 
Professor Miguel Reale Júnior, os 
Professores Benjamin de Moraes, 
José Carlos Moreira Alves e José 
Frederico Marques levaram a termo, 
em face das sugestões que foram 
endereçadas ao Ministério da Jus
tiça. 

Finalmente, e tendo em vista não só 
a correção de algumas falhas, mas 
também sua compatibilização com o 
projeto de Código de Processo Pe
nal, houve mister ser elaborado pro
jeto de lei que introduz alterações 
no Código Penal promulgado em 
1969 modificado parcialmente em 
1973' e com sua entrada em vigor 
prorrogada sucessivas vezes, pela ne
cessidade de vigência concomitante 
com o novo Código de Process·o Pe
nal. Elaboraram esse projeto os Pro
fessores Benjamin de Moraes Filho, 
José Carlos Moreira Alves e José Fre
derico Marques. 

Concluo esta sucinta exposição pe
dindo permissão a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente Ernesto Geisel, 
para manifestar vivos agradecimen
tos aos ilustrados brasileiros que, de 
forma dedicada e patriótica, ofere
ceram sua preciosa colaboração à 
realização do importante trabalho de 
que se trata, e que Vossa Excelência, 
no uso de suas atribuições constitu
cionais, se servirá de encaminhar à 
apreciação do egrégio Congresso Na
cional." 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 234, de 1975 dos Srs 
Senadores Otair Becker e Lenoir var~ 
gas, solicitando a transcrição nos 
Anais do Senado Federal do artigo 
publicado no jornal O Estado de 
Florianópolis, sobre o Centenári~ da 
Imigração Italiana no Brasil. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. Será feita a transcrição so
licitada. 

Artigo pubilcado no O Estado, de Florianó· 
polis, sobre o Centenário da Imigração 
Italiana no Brasil, que se publica nos 
termos do Requerimento n.0 234/75, de 
autoria dos Srs. Otair Becker e Lenoir 
Vargas. 

HA 100 ANOS, 114 ITALIANOS 
FUNDAVAM A CIDADE DE RODEIO 

Rodeio (Sucursal de Blumenau) - In
satisfeitos com uma Europa conturbada 
em conflitos e crises politicas, 114 famí
lias do Tiro1 Trentino -oriundos de ci
dades como Rovereto, Pergine Trento 
Civiezzano, Fornace, Piné, VigoÍo Vatta~ 
ro - decidiram abandonar a It~lia em 
1875, e buscar uma vida mais próspera e 
calma no Brasil: estâva lançada a pri
meira semente para a fundação de uma 
das mais simpáticas comunidades do va
le do Itajaí -o município de Rodeio. 

Na verdade, os 100 anos que hoje se
param um Rodeio com mais de 8 mil ha
bitantes da corajosa decisão destes imi
grantes, envolveram dificuldades tão sé
rias como desconhecidas. Não foram pou
cos os Pintarelli, Scotini, Pasqualini Pi
setta e Girardi que deixaram o "sole ~io" 
apenas com a roupa do corpo, além de 
uma compreensível dose de esperanças e 
incertezas quanto ao novo torrão. Em 
compensação, brilhava em seus peitos a 
Fé luminosa de Cristo, que em muito 
lhes ajudou a superar os eventuais pe
rigos e vicissitudes que esta empresa 
cheia de perigos escondia. 

A primeira leva de imigrantes era com
posta por 20 famílias, que partiram de 
Trento em meados de maio de 1875. Após 

3 meses de dura e exaustiva viagem 
apartaram em Itajaí em 15 de agosto de 
1875. O segundo grupo, composto por 34 
famílias ali chegou em 15 de setembro 
de 1875. Um terceiro grupo, com o signi
ficativo número de 34 famílias partiu de 
Trento em 28 de agosto no vapor "Bal
grano", chegando a Blumenau em 28 de 
outubro do mesmo ano. 

Os chefes de família, tão logo chega
vam a Itajaí, eram conduzidos por um 
tal de Ferrari, até Timbó, onde escolhiam 
as terras para cultivar na floresta vir
gem. Após terem escolhido os lotes de 
terras, retornavam a Blumenau afim de 
buscarem suas respectivas famílias. 

Desta forma, em meados de novembro 
de 1875, as 114 famílias (ou 106, na ver
são de muitos pesquisadores, como é o 
caso do Professor Nela Osti, Diretor do 
Instituto de Estudos Históricos do Vale 
do Itaj aí), emigradQS do Tirol Tren tin<l 
passaram a ocupar as colônias escolhidas 
a partir de Timbó em direção a atual 
localidade de Diamante, às margens do 
Itajaí-Açu. Esta linha de Qcupação pas
sou a ser chamada de "Picada de Ro
deio" - abertura feita na floresta vir
gem, à base de machados e foices. 

Os primeiros tempos foram, notada
mente, ásperos: animais ferozes, índios e 
doenças se impuseram como obstáculos 
significativos ao estabelecimento dos pri
meiros C<llonos, que só às custas de mui
ta tenacidade, ergueram suas primeiras 
casas provisórias. 

Apesar da Colônia de Rodeio desenvol
ver-se relativl).mente bem, as vias de co
municação com Timbó, Indaial e Blume
nau eram precárias. Nos primeiros 5 anos, 
as viagens eram feitas a cavalo ou de pé, 
através de estreitas picadas. Para solu
ciqnar este problema, organizou-se em 
1880, sob a direção de Eugenio Uber, uma 
comissão encarregada de alargar e me
lhorar os caminhos que ligavam Rodeio 
àqueles municípios. Nos 2 anos seguintes, 
Rodeio achava-se ligada aos principais 
centros de comércio do Vale, por uma es
trada de 5 metros de largura. Terminada 
esta missão iniciou-se o alargamento dos 
caminhos que conduziram os demais imi
grantes para Dr. Pedrinho. Assim, inter
ligado aos principais centros comerciais, 
o município se encaminhou a largos pas
sos para o progresso material e econômi
co, o que se verificou principalmente após 
a emancipação política já no século XX. 
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Rodeio Centenária 
Hoje, o município de Rodeio tem uma 

população de 8.000 habitantes, dos quais 
2.500 localizados no setor urbano, numa 
área de 165 quilômetros quadrados dos 
quais 50% são planícies, 39,6% de encos
tas e 10,4% de áreas montanhosas. A se
melhança dos demais pequenos municí
pios, a população de Rodeio cresce lenta
mente, à taxa geométrica anual de 1,24%. 
o crescimento da população urbana é 
bem mais acelerado que o da área ru
ral, onde são visíveis os sintomas do êxo
do devido à quase completa ocupação das 
terras cultiváveis. 

Com pouco mais de 1. 000 propriedades 
rurais, Rodeio é um município onde as 
propriedades com menos de 25 hectares, 
representam 94%. Os agricultores dedi
cam-se principalmente ao cultivo do ar
roz e do fumo, vindo a seguir, com me
nor importância, o milho, a mandioca e 
a banana. 

O arroz, cuja produção em 1972 foi de 
50 mil sacas, é comercializado quase que 
totalmente em Ascurra; o fumo é entre
gue aos depósitos das companhias de 
Blumenau e sua produção em 1972 alcan
çou a 30 mil arrobas; a banana é ex
portada para o Paraná e Rio Grande do 
Sul; a mandioca é comercializada nos 
municípios vizinhos, enquanto o milho é 
consumido nas próprias propriedades 
agrícolas. 

A atividade varejista conta com 46 ca
sas de comércio e o setor industrial, ba
seado na indústria madeireira e de ali
mentos, tem progredido face aos incen
tivos fiscais concedidos pela Prefeitura 
Municipal, administrada atualmente pelo 
Sr. Alfredo Berri. 

Contando com uma agência bancária e 
posto telefônico, além de um hospital (60 
leitos) e um posto de saúde, Rodeio tem 
uma rede primária de ensino com 16 es
colas, além de 4 cursos de 2.0 grau (3 
normal e comercial). 

Os principais problemas para o desen
volvimento do município podem ser iden
tificados nos seguintes se tores: sistema 
de abastecimento de água e esgoto sani
tário, pavimentação urbana e galeria de 
águas pluviais. 

CENTENARIO DA IMIGRAÇÃO 

Blumenau (Sucursal) - A importância 
do Centenário da Imigração Italiana no 
Brasil e, particularmente, em Santa Ca
tarina. - os municípios de Nova Trento, 
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Rodeio e Rio dos Cedros comemoram nos 
meses de julho, novembro e dezembro, 
respectivamente, os seus 100 anos de fun
dação- vem movimentando a Província 
Autônoma de Triento, região de onde 
procedeu a maior parte dos imigrantes, 
tendo sido constituída uma comissão da 
AssociaÇão "Trentini Nel Mondo" com a 
finalidade de prestar auxílios e colabo
ração aos festejos no Brasil, de acordo 
com correspondência recebida pelo Pro
fessor Nelo Osti, Diretor do Instituto de 
Pesquisas Históricas do Vale do Itaj aí. 

Esta comissão, formada por altas per
sonalidades da vida pública e privada de 
Trento (Itália), já se dispôs a cumprir 
os seguintes trabalhos: 1.0 - Presença 
de uma delegação da Associação "Trenti
ni Nel Mondo" e da Província Autônoma 
de Trento nas comemorações no Brasil e 
em Santa Catarina; 2.o - publicação, a 
cargo da Associação e com a colaboração 
da Província Autônoma de um opúsculo 
que recorde a história da imigração tren
tina no Brasil; 3.0 - manter um vôo 
aéreo reservado a familiares ou descen
dentes de imigrantes trentinos; 4.0 -

sensibilizar a opinião pública, através da 
imprensa, para o acontecimento histó
rico. 

A comissão constituída pela Associa
ção "Trentini Nel Mondo", tem os se
guintes membros: Flamínio Piccoli, depu
tado do Parlamento; Bruno Fronza, vi
ce-Presidente da Associação; Rodolfo 
Abram, diretor da Associação; Bruno 
Kessler, presidente regional trentino; 
Giorgio Grigolli, Presidente da Província 
Autônoma, Guido Lorenzi, Assessor cultu
ral da Província Autônoma; Giuseppe 
1\vancini, Assessor Comercial; Cláudio 
Betta, Assessor de Turismo e Artesanato 
de Trento; Lino Tomasi, Diretor da Câ
mara de Comércio de Trento; Túlio En
drizzi, Presidente das Obras Assisten
ciais de Trento; Maurício Monti, depu
tado parlamentar; Remo Segnata, sena
dor da República; Giorgio Tononi, Pre
feito de Trento; Cláudio Chiasera, fun
cionário de Trento e Guido Bortolomeotti, 
Vigário Geral de Trento. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 3 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 113, de 
1974 (n.0 1.490-D/73, na casa de ori
gem), que dá a denominação de "Re
finaria Presidente Getúlio Vargas" à 
refinaria de petróleo a ser instalada 
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pela PETROBRAS S.A., no Município 
de Araucária, Estado do Paraná, 
tendo 

PARECER, sob n.0 61, de 1975,· da Co
missão 

- de Minas e Energia, favorável, 
com voto vencido do Sr. Senador Do
mício Gondim e voto vencido, em se
parado, do Sr. Senador Luiz Caval
cante. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 243, de 1975 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Re
gimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara 
n.0 ~13, de 1974, a. fim de ser feita na 
Sessao de 19 de agosto do corrente. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1975. - José Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com a deliberacão do Ple
nário, a matéria figurará na- Ordem do 
Dia da Sessão de 19 de agosto deste ano. 

Item 4 

Discussão, em turno único, do Pa
recer n.0 135, de 1975, da Comissão 
do Distrito Federal, pelo sobresta
mento do Projeto de Lei do Senado 
n.0 46, de 1975, do Sr. Senad<lr Adal
berto Sena, que proíbe o uso dos pas
seios públicos no Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

Em discussão o parecer. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

faze~ uso da palavra, encerrarei a dis
cussao. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação o parecer. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A matéria será sobrestada. 

Item 5 
Discussão, em primeiro turno, do 

Projeto de Lei do senado n.0 26, de 
1973, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que destina. à Funda
ção Nacional do Bem-Estar do Me
nor a parte recebida pelo Departa
mento de Imposto de Renda na ar-

recadação da Loteria Esportiva Fe
deral, e dá outras providências, tendo 

PARECERES n.os 107 a 109, de 1974, 
das Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade 
nos termos do Substitutivo que ofe
rece, com voto vencido em separado, 
do Sr. Senador José Augusto; 

- de Legislação Social, favorável 
ao Projeto, nos termos do Substitu
tivo da Comissão de Constituição e 
Justiça; e 

- de Finanças, favorável ao Pro
jeto, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

A discussão do projeto foi adiada, em 
virtude de requerimento aprovado pelo 
Plenário quando de sua inclusão na Or
dem do Dia de 20 de maio deste ano. 

O Regimento Interno, entretanto, no 
seu art. 310, § 2.0 , permite um segundo 
adiamento, por prazo não superior a 
trinta dias. Com esse objetivo, foi enca
minhado à Mesa requerimento que será 
lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 244, de 1975 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Re
gimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei do Senado n.0 

26, de 1973, a fim de ser feita na Sessão 
de 19 de agosto do corrente. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1975. -José Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com a deliberação do Ple
nário, a matéria figurará na Ordem do 
Dia da Sessão do dia 19 de agosto pró
ximo. 

Está esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Nelson carneiro, que falará por delega
ção do Líder Franco Montoro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, os jornais dão 
notícia de um acontecimento realmente 
original; original, para quem vive a poli
tica brasileira; surpreendente, para quem 
acompanha o seu desdobrar. Na índia, a 
1.0.-Ministra Indira Gandhi foi condenada 
por um tribunal, pelo Juiz Sinha, da
quela Corte, sob a alegação de que em-
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pregou Yashpal Kapoor, um dos seus 
mais importantes assessores, como dire
tor da campanha eleitoral de 1971, antes 
que ele renunciasse oficialmente às fun
ções governamentais, tendo utilizado fun
cionários públicos para prepararem seus 
comícios. 

Realmente, Sr. Presidente, quem co
nhece o panorama político brasileiro se 
surpreenderá com essa notícia; porque .a 
1.B Ministra da Índia valeu-se dos ser
viços de um funcionário público para a 
sua campanha eleitoral, foi punida pela 
Corte, e teve de recorrer à Corte Su
prema, a fim de não ficar impossibilitada 
de continuar na vida pública. 

É um exemplo magnífico, Sr. Presi
dente, magnífico e oportuno, quando se 
anuncia que é propósito de algumas cor
rentes convocar os governadores, os 
vice-governadores e os prefeitos para 
participarem da luta eleitoral, e com 
eles certamente, como sempre ocorre, 
as máquinas administrativas correspon
dentes. 

É uma lição, Sr. Presidente, que nos dá 
um país, como o nosso, em vias de desen
volvimento, mas onde a punição se es
tende aquela Chefe de Governo, que 
teria utilizado os serviços de um funcio
nário público para preparar ,a sua cam
panha. É um exemplo edificante, Sr. 
Presidente, que não pode deixar de ser 
aqui referido. 

Em defesa de Indira Gandhi, diz, o 
jornal: 

A data da renúncia é fundamental, 
pois Kapoor reconhece que traba
lhou na campanha de Indira entre 
15 e 25 de janeiro. Num de seus dis
cursos após o veredito, a Primeira
Ministra reiterou que, "do meu pon
to-de-vista, não pode haver melhor 
prova de que a renúncia de Kapoor 
foi aceita em 14 de janeiro, do que 
o fato de seu salário ter sido sus
penso a partir dessa data." 

Embora o salário desse funcionário 
houvesse sido suspenso, ainda assim a 
Corte teve dúvidas e condenou Indira 
Gandhi a não exercer um cargo público 
o que fez com que ela, dentro de vinte 
dias, apelasse para a Corte Suprema. 

É exemplo que deve ser referido neste 
instante, e sobre ele meditemos, a fim de 
que os funcionários públicos não sirvam 
nem a um nem a outro partido, que as 
máquinas administrativas não se po-

nham a serviço de nenhum candidato e, 
assim, a vida pública se escoime desses 
equívocos, desses erros, dessas arbitra
riedades; 

São estas, Sr. Presidente, e somente 
estas, as considerações que queria fazer 
nesta oportunidade, lembrando que o 
exemplo que vem da índia seria muito 
útil, se imitado no Brasil. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavr.a ao nobre Senador 
Otair Becker. 

O SR. OTAIR BECKER - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, os problemas da 
segurança e da higiene do trabalho en
cerram implicações sócio-econômicas que 
se abrem num verdadeiro leque de va
riáveis de todos os tipos, fazendo com 
que qualquer medida de ordem adminis
trativa ou na órbita legal se deva ante
ceder de amplo estudo, com sólida e con
fiável pesquisa estatística, cálculos atua
riais precisos, para que os dispêndios no 
setor sejam suficientes, pelo Governo e 
pelas classes patronais, sem desperdícios 
indesejáveis de recursos. 

Reconhecemos que o problema tem 
merecido, de uma e de outra parte inte
ressada, o Governo e o empresariado bra
sileiro, alguma atenção, crescente, nos 
últimos anos, quando, periodicamente, se 
reúnem, nas principais cidades do P.aís, 
homens representativos das mais diver
sas categorias sociais, empregados e em
pregadores, dirigentes sindicais e classis
tas, autoridades públicas, médicos, enge
nheiros e técnicos, par.a discutir e traçar 
normas que visem a emprestar, ao tra
balhador brasileiro, melhores condições 
de segurança e higiene do trabalho. 

Por isso mesmo realizou-se, na semana 
iniciada ,a 2e de maio último, a "Semana 
Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho, SPAT-75": uma das atividades 
obrigatórias da CANPAT - Campanha 
Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho, de 16 de fevereiro de 1971, e 
regulamentada pela Portaria MTPS n.0 

3.233, de 9 de julho de 1971, quando te
mas do maior interesse e atualidade fo
ram debatidos, merecendo especial des
taque a análise estatística, para se che
gar à decepcionante conclusão de que, a 
despeito das numerosas medidas tomadas 
ao longo do tempo, somente no ano pas
sado ocorerram nada menos de um mi
lhão setecentos e noventa e seis mil aci
dentes de trabalho, significando a média 
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de cinco mil oitocentos e noventa e um 
casos por dia útil. Desse total, verda
deir,amente estarrecedor, três mil e se
tecentos e sessenta trabalhadores mor
reram, enquanto sessenta e cinco mil 
trezentos e setenta e três ficaram inca
pacitados permanentemente. 

Verifica-se, portanto, que o Brasil, no 
seu enorme esforço em busca do pleno 
desenvolvimento, está pagando alto tri
buto, com o sacrifício de mão-de-obra 
produtiva, quase sempre qualificada ao 
menos para tarefas tão modestas quan
to indispensáveis. Uma perda anual de 
setenta mil trabalhadores, num Pais que 
procura intensificar as suas atividades 
produtivas como imperativo da própria 
sobrevivência é assunto que merece, de 
fato, uma mobilização nacional, no sen
tido, de atac.ar, imediatamente, as cau
sas mais visíveis desse desfalque, estu
dando-se, com afinco, a possibilidade de 
identificar todas as demais, para um 
plano nacional em conjunto, a ser exe
cutado pelas três esferas da administra
ção pública, com a indispensável contri
buição das classes empresariais e dos 
próprios trabalhadores. 

As repercussões do acidente 

A primeira vista, pareceria que o aci
dente do trabalho é um problema de in
fortunística de interesse exclusivo do 
tr.abalhador. Se, na verdade, este é o pri
meiro a sofrer as trágicas ou dolorosas 
conseqüências do evento, para que, qua
se sempre, direta ou indiretamente, con
tribui por descuido, despreparo, cansaço 
ou algumas deficiências de ordem psi
cosomática, os seus reflexos incidem, pe
sadamente, em primeiro lug.ar sobre sua 
própria família, em segundo lugar na 
própria produtividade do trabalho, assim 
como, na economia nacional, através dos 
custos direto e indireto. 

No primeiro caso, ficando o grupo fa
miliar privado, inopinadamente, por lon
go tempo ou para sempre, do seu arrimo 
econômico principal, origina-se uma si
tuação carencial das mais graves, a re
fletir-se não apenas no padrão alimen
tar dos filhos, mas na sua educação. Se 
morre o chefe da família, vão recair pe
sados ônus sobre a própria previdência 
social; se, por defeito físico, reduzida a 
sua produtividade, fic.a a família também 
ameaçada pelo espectro da fome; se ati
rado à situação de dependente do INPS, 
nunca as pensões correspondem ao seu 
salário em efetivo serviço. 

Se assim sofre a sua família - núcleo 
primário e fundamental da sociedade 
brasileira - perde, igualmente, o País, 
uma parte apreciável da sua principal 
forma de t.rabalho, que é o homem, ape
sar do nosso incipiente desenvolvimento 
tecnológico. 

Não ignoramos, a despeito do esforço 
aplicado, nos últimos ,anos, pelo Governo 
e entidades empresariais, no sentido da 
industrialização, do uso de implementas 
mecânicos, elétricos e até eletrônicos até 
em certas atividades do setor primário 
- como a agricultura e a pecuária - que 
o capital humano se apresenta, até em 
termos estatísticos, um rol ainda indis
pensável em quase todos os setores da 
nossa economia. 

Ademais, se o homem é a origem, meio 
e fim do desenvolvimento brasileiro -
como afirma a nossa modema doutrina 
de segurança nacional- tudo o quanto 
se faça, para a sua proteção individual, 
sua higidez e sua felicidade pessoal, tem, 
como resposta, a melhoria da própria ca
pacidade de trabalho, absorvida, com 
maior proveito, nas atividades econômi
cas. 

A progressão dos riscos 

Numa economia agropecuária, primá
rio-exportadora, caracterizada pela co
mercialiazção, in natura ou com peque
nos benefícios de ordem industrial, de 
recursos da flora, da fauna e do subsolo 
- como nos apresentávamos, no inicio 
deste século - certamente os riscos do 
trabalho eram bem menores do que hoje. 

Mas, na medida em que vamos desen
volvendo a nossa tecnólogia, importando 
o know-how de países ,altamente indus
trializados, trazendo para as nossas fá
bricas e outros setores de trabalho, novos 
e complexos maquinismos e equipamen
tos, crescem, em proporção algébrica os 
riscos de acidentes. 

Isso se verifica até mesmo no setor ru
ral, com .a mecanização e a eletrificação, 
o crescente uso de herbicidas, de adubos 
e inseticidas, cujos componentes !armo
químicos detêm alta toxidade, criando 
até problemas de preservação do meio 
ambiente. A aplicação desses tóxicos, pe
los nossos mais rudes trabalhadores do 
c.ampo, sem um prévio treinamento, tem 
sido responsável por intoxicação das mais 
graves, dermatoses e outros síndromes 
por vezes letais, quando não responsáveis 
por longa incapacitação temporária. 
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Que dizer-se, nesse particular, dos 
grandes laboratórios farmo-químicos, do 
manuseio, em todos os setores, de subs
tâncias de alta toxidez? 

A adoção de uma nova tecnologia -
visando ao aumento da produtividade 
econômica - implica, necessariamente, 
na prévia educação dos seus usuários. 

E não é difícil constatar, nos campos 
e nas fábricas, nas atividades primárias 
e secundárias, até mesmo no setor dos 
serviços dos grandes centros urbanos, que 
falta ao trabalhador brasileiro aquele 
conhecimento básico, aquela formação 
profissional, aquela conscientização dos 
riscos que é obrigado a enfrentar no seu 
trabalho diário. 

O trabalhador brasileiro, quanto me
nos elevado o seu status na pirâmide so
cial, tanto mais fatalista se apresenta. 
.A.ssim, ousado à temeridade, valente 
diante dos perigos, com certa vocação ao 
heroísmo suicida, deve sua atuação no 
manejo de substância tóxica, de equipa
mentos mecânicos, de complexos elétri
cos e até instrumentos menos sofistica
dos de trabalho, ser permanentemente 
vigiada, por ele próprio ou por equipes 
especializadas. 

Ora, a autovigilância, pelo trabalhador, 
só se obtém quando se consegue consci
entizá-lo, plenamente, do perigo, con
vencendo-o, também, da inutilidade eco
nômica, para .a família e o trabalho, dos 
heróis mortos. 

Grande parte dessa vocação heróica -
em que se sacrificam inutilmente vidas 
humanas - poderia ser desviada para 
causas mais nobres, pois a atividade eco
nômica exige mais eficiência do que va
lentia, mais senso de responsabilidade do 
que vocação fatalista. Essa canalização 
do instinto heróico - antitético ao pró
prio instinto de conserv.ação - é papel 
do educador, tarefa a ser dividida entre 
as empresas, o Governo, as entidades 
classistas, por meio de amplo esclareci
mento no que tange à prevenção de aci
dentes. 

O Sr. Benjamim Farah - V. Ex.a per
mite um aparte? 

O. SR. OTAffi BECKER - Com muito 
prazer. 

O Sr. Benjamim Farah - Ainda há 
poucos instantes estávamos ouvindo o 
nobre Senador Dinarte Mariz, e S. Ex.a 
reclamava um discurso sério nesta Casa. 
Naturalmente S. Ex.n não tem .acampa-

nhado os trabalhos do Plenário, porque 
os discursos aqui são todos sérios. E o 
pronunciamento de V. Ex. a é uma res
posta ao nobre Representante do Rio 
Grande do Norte. 

O SR. OTAffi BECKER - Obrigado. 

o Sr. Benjamim Farah - Raramente 
aparece um discurso como o que V. Ex.a 
está fazendo. Os pronunciamentos -
digamos assim - ligeiros, um registro, 
não os considero discursos notáveis. De 
um modo geral, os discursos aqui são 
sérios e dignos de menção honrosa. Está 
v. Ex.a mais uma vez respondendo que 
o nobre Senador Dinarte Mariz disse. 
v. Ex.a está trazendo - poucos instantes 
depois de S. Ex.a - um discurso sério, 
aliás é do estilo da C.asa; o Senado é 
uma' casa séria e muito respeitável. Os 
debates parlamentares, ainda os mais 
agitados, fazem parte da instituição de
mocrática. Se ,aqui não pudermos falar 
claramente, não podermos defender os 
temas de qualquer natureza, onde pode
mos fazê-1o? Esta é a Casa do Parla
mento; é a Casa em que se fala, e quanto 
mais se fala e se agita, através, dos de
bates, mais se exercita a democracia. 
v. Ex.a está fazendo um discurso, repito, 
da mais alta importância, relacionado 
com assunto - digamos - oportunís
simos: a segurança do trabalho. Há pou
cos dias, abri um jornal e vi fotografia 
de um trabalhador que escorregara de 
um andaime muito .alto e ao chegar ao 
solo estava praticamente morto, caindo 
dentro de uma casa. É a falta de segu
rança que se observa a cada instante. 
Quero, ao solidarizar-me com V. Ex.a, 
fazer um apelo para que esta matéria 
seja levada ,a sério também lá fora, para 
que o Ministério vigie, fiscalize e exija 
que se cumpram as leis que determinam 
a segurança do trabalho. Quero ouvir 
o discurso de V. Ex.a porque me está in
teressando muito, como a toda a C.asa, 
tal a sua oportunidade e importância. 

O SR. OTAIR BECKER- Nobre Sena
dor Benjamim Farah, agradeço o seu 
aparte. 

Realmente, este é um assunto muito 
sério e, neste momento, cabe-me dizer é 
muito honrosa para mim a presença dos 
homens do MDB, no plenário, nesta tar
de, mais, evidentemente, .a do nosso emi
nente Lider, o Senador José Lindoso. 

Espero que, quando adentrarmos no 
capítulo das sugestões, onde tomei a li
berdade de referendar com prévio con-

i1 ., 
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sentimento do eminente Líder do Movi
mento Democrático Brasileiro, Senador 
Franco Montoro, uma das sugestões do 
seu discurso da semana passada, V. Ex.as 
hão de nos honrar, também, com subsí
dios, para que encontremos, definitiva
mente, uma fórmula de sobrestar neste 
País, o crescimento assustador dÓs aci
dentes de trabalho, que levam .a morte, 
o desespero, aos lares brasileiros. 

Continuo, Sr. Presidente. 

A sistemática legal 
Apesar de termos assinado várias de

zenas de Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho, para a pre
servação física e sanitária do tr.abalha
dor, transformando-as em normas cc
gentes da legislação positiva brasileira 
o certo é que a sistemática legal referen.: 
te à proteção contra acidentes, quando 
não eiv,ada de omissão, não se apresen
ta, em sua regulamentação e aplicação 
suficientemente válida no atendimento 
ao seu objetivo de prevenir antes do que 
remediar. 

Somente grandes e médias empresas 
com mais de cem trabalhadores estão 
obrigadas a ter Comissão Internas de 
Prevenção de Acidentes - CIPAS -
·como se a pequena empresa; com vinte 
e noventa operários - e temos, por 
exemplo, o caso das dequenas fábricas 
de explosivos - fosse imunes a tais aci
dentes. 

Indiscutível o elevado alcance dessas 
Comissões. Orientadas por técnicos, for
mados em cursos especializados, elas mi
nistram ao operário aquele conhecimen
to necessário à prevenção do acidente 
a:lém de, em colaboração com o empresá.: 
rio, adotar medidas cautelares para a se
gurança dos equipamentos. 

Sua ação, porém, é muito restrita, le
vando-se em conta o imenso universo 
das pequenas empresas que pontilham 
todo o território nacional. 

Dispõe o Ministério do Trabalho de 
órgão técnico próprio para o estabeleci
mento de normas, a orientação e fiscali
zação do cumprimento da sistemática le
gislativa, quase toda contida na Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

órgão este que se encontra em f.ase de 
reestruturação para se adaptar à nova 
dinâmica da política governamental, ao 
mesmo tempo que se prepara para a in
clusão no seu quadro assim como nas 
Delegacias Regionais do Trabalho, do 

pessoal técnico preparado e formado pe
los convênios entre o MTb e FUNDA
CENTRO. Engenheiros de Segurança do 
Trabalho, médicos do Trabalho, Supervi
sores de Segurança, Enfermeiros e Auxi
liares de Enfermagem do Trabalho. 

Dentro da nova dinâmica imprimida 
pelo MTb à política de prevenção dos 
riscos profissionais irá competir a estes 
técnicos mais do que ação fiscalizadora, 
ação de orientação e assistência técnica 
que se faz necessária especialmente nas 
pequenas empresas e de assessoramento 
nesta fase de implantação dos Serviços de 
segurança e Saúde Ocupacional nas em
presas onde este serviço é exigência 
legal. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a me
rece cumprimentos pela seriedade e do
cumentação do trabalho que está apre
sentando. O tema acidentes do trabalho 
é de tal gravidade que, as perdas em 
cruzeiro que o Brasil sofre, anualmente, 
calculadas naquilo em que é possível, sem 
levar em conta o prejuízo humano, só o 
prejuízo material representa soma igual 
às verbas totais do Ministério d.a Edu
cação. Este fato revela a gravidade do 
problema. E, diga-se, o problema não é 
de ocorrência necessária. Se fizermos 
comparação da incidência de casos de 
acidentes do trabalho, no Brasil e em 
outros países, chegaremos a conclusões 
graves para nós. Vimos, por exemplo, no 
pronunciamento a que· V. Ex. a se referiu, 
que tivemos oportunidade de fazer neste 
plenário, há uma semana, que na cons
trução de três obras de vulto semelhan
tes à da Ponte Rio-Niterói, na França, 
não houve um só caso de morte, mas na 
realizada no Brasil tivemos dezenas de 
mortes, a maior parte delas evitável. 
Tenho em mãos recorte do Jornal de 
Brasília, que noticia a morte de três ope
rários, por desabamento de uma barreira, 
em decorrência da não aplicação dos dis
positivos de prevenção previstos na leL 
É, realmente, problema de verdadeira 
calamidade. V. Ex. a o aborda com objeti
vidade, dá os seus fundamentos, e, ago
ra, nas sugestões, aponta para um dos 
mais importantes aspectos: arregimentar 
os especialistas em Engenharia do Tra
balho, em Prevenção de Acidentes, no 
aspecto técnico, no aspecto sanitário, e 
dotar nossa administr.ação desses homens 
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de competência. A despesa que acarretar 
essas contratações é .mínima diante dos 
grandes resultados que advirão desta me
dida. V. Ex.a também abordou o proble
mas das CIPA.s, que é fundamental. É 
preciso que a própria empresa, os pró
prios empregados, reunidos nas Comis
sões Internas de Prevenção de Acidentes, 
realizem um primeiro trabalho de defesa, 
e, ao mesmo tempo, de educação de todos 
aqueles que trabalham no seio da em
presa. A série de medidas que V. Ex.a. 
aponta representa uma contribuição e 
uma advertência a todos aqueles que têm 
parcela de responsabilidade neste grave 
problema. Congratulo-me com V. Ex.a e 
o Senado pela oportunidade desse :pro
nunciamento. 

O SR. OTAffi BECKER - Eminente 
Senador Franco Montoro, para mim é 
altamente significativa a sua interferên
cia neste meu pronunciamento 

~nda não cheguei, efetivamente, ao 
capitulo das sugestões propriamente di
tas. Estou fazendo abordagem prelimi
nar do que existe, como existe, quanto 
existe e quanto é capaz de fazer. Devo 
dizer a V. Ex. a que, como empresário, 
mas acima de tudo como brasileiro, 
conforme tive oportuunidade de frisar, 
quando V. Ex.a me concedeu aparte na 
semana passada, preocupado com o pro
blema e sabedor - V. Ex.a o abordou 
muito bem - de que para um acidente 
de trabalho grave temos cem acidentes 
de trabalho menos graves e, muito pior 
ainda para a economia nacional, qui
nhentos acidentes sem prejuíz·o pessoal, 
mas com prejuízo material, e que o em
presariado nacional, na grande maioria, 
desconhece esta realidade. Por isso, a 
tarefa educativa de esclarecimento, de 
orientação é fundamental para a solu
ção do problema. Entendo, também. 
Ex.mo Sr. Senador Franco Montoro, que 
a forma preconizada pelas Portarias n.o1 
32 e 37, para as quais peço aqui, a sua re
formulação, é inexeqüível, porque nos 
faltam, ainda, os especialistas. Mas, po
demos atendê-las, parcialmente, se e-do
tarmos o que está muito em voga no 
nosso País - uma política gradualista. 
Então, se não temos profissionais para 
contratar para todas as empresas com 
mais de cem trabalhadores, que os ór
gãos de classe contratem essa equipe, ra
teiem os seus custos pelas diversas em
presas. É um grande passo que estare
mos dando para a solução do grave pro
blema. 

O Sr. Franco Montoro - Muito bem! 
O SR. OTAIR BECKER- Continuarei, 

Sr. Presidente. 

Tarefa educativa 

No Brasil têm-se o mau vezo de con
fundir a tarefa fiscalizadora com a fun
ção punitiva. É o que se verificava, bem 
largamente, até bem pouco tempo, no 
campo da atuação tributária. Quando 
se formava uma equipe volante de fis
cais empregados na tarefa de corrigir 
as evasões tributárias, elas se transfor
mavam em verdadeiras expedições puni
tivas: o objetivo era multar, não ensi
nar o contribuinte a cumprir os manda
mentos de uma complexa legislação tri
butária. 

Ora, notificar as empresas da punição 
em que teriam incorrido nada tem com 
prevenção direta do acidente. Seria bem 
melhor a constituição de equipes volan
tes para visitar as empresas, de qualque: 
porte para, em contacto direto com pa
trões e empregados, ensinar-lhes como 
·evitar acidentes, inclusive usando pro
cessos modernos de disposição do lay
out em suas dependências operacionais, 
indicando os instrumentos mais moder
nos existentes no mercado, para garan
tir a maior segurança do trabalho e do 
trabalhador, em suma, educando o pa
trão e o operário na prevenção dos aci
dentes, evitando e prevenindo o ato in
seguro e a condição insegura de traba
lho. 

Temos verificado a tendência, nos es
calões administrativos mais responsá
veis, no sentido do tratamento utópico: 
se aumenta a curva de acidentes em de
terminado setor, baixa-se uma Portaria 
exigente e penalizadora, aguardando-·se 
o momento da notificação da empresa 
pela infringência da nova norma. 

Mas outras Portarias exigem a presen
ça permanente, nos quadros de tais em
presas, um engenheiro, um inspetor, um 
auxiliar de enfermagem, todos especia
listas e possuidores dos currículos espe
cificados. 

Convenhamos que, pelos atuais níveis 
salariais, tamanha equipe de especia
listas em higiene e segurança do traba
lho, oneram, de forma por vezes insupor
tável, a folha de pagamento de uma em
presa com cem operários. Numa olaria, 
por exemplo, não bastante sofisticadr. 
pelo uso da energia elétrica e o controle 
eletrônico de certas tarefas da produção, 

----, 
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pode haver cem operários, com equipa
mentos utilizados para o uso da energia 
térmica obtida do carvão ou do óleo. 
Não exigiria tal indústria, decerto inci
piente, a presença de um corpo de cinco 
técnicos de nível universitário. Bastaria 
possuir um ou dois especialistas de nível 
médio, a vigiar, permanentemente, o 
comportamento dos oleiros, no manejo 
dos seus instrumentos de trabalho, en
sinando-lhes como evitar os acidentes 
das quedas, das queimaduras, do manejo 
manual de certas viaturas, da própria 
movimentacão individual no interior do 
pequeno complexo industrial. 

Um auxilio governam.eiiltal 

Talvez reconhecendo a total impossibi
U.dade do cumprimento das determina
ções exaradas naquelas portarias, o Go
verno acaba de anunciar, pela palavra 
do Secretário de Relações do Trabalho, 
sua intenção de aplicar, até o final do 
ano, em seis meses portanto, sete milhões 
e seiscentos mil cruzeiros no setor de se
gurança e higiene do trabalho, na for
mação de especialistas médicos, enge
nheiros, supervisores, enfermeiros e au
xiliares de enfermagem. 

O mesmo funcionário declarou, ainda, 
que, com aquela verba espera ter pre
parados até 15 de dezembro deste ano, . 
2. 950 médicos, 3. 580 engenheiros, 550 
·enfermeiros e 900 auxiliares de enferma
gem. Veja-se, nesse anúncio, a despro
porção: quase três mil médicos, servidos 
por menos de mil e quinhentos enfermei
ros e auxiliares. 

Donde se conclui que, mesmo depois de 
·Chegada a termo essa medida, a Po·rtaria, 
de vigência imediata, não p-oderá atin
gir a pretendida eficácia, pois apenas no 
Rio de Janeiro e em São Paulo as neces
sidades existentes absorveriam, de ime
diato, todos esses técnicos, permanecen
do o deficit no restante do País. 

A pressão salarial 

Há algum tempo, quando· divulgada a 
obrigatoriedade da contratação de mé
dicos especialistas pelas empresas com 
mais de cem empregados, alguns profis
sionais, inscritos no Departamento do 
Trabalho da Associação Catarinense de 
Medicina, firmaram um protocolo, se
gundo o qual estabeleceram um salário 
mínimo para o exercício de tais funções. 
A exigência salarial propugnada, de 
acordo com os cálculos que nos chegaram 
às mãos, em memorial do Sindicato das 

Indústrias da Construção e do Mobiliá
rio de São Bento do Sul, importaria, pa
ra as empresas, num encargo anual de 
cerca de duzentos e setenta mil cruzeiros 
anuais. 

E acrescento: aos níveis dos antigos 
salários mínimos. 

E, como evitá-lo se, nesse campo e em 
tal situação, vigoraria, necessariamente, 
a lei da oferta e da procura vista sem 
contraste a absoluta escassez de tais es
pecialistas? Por isso mesmo os médicos 
podem exigir, muito seguros de si mes
mos, uma remuneração em muitos casos 
superior à do próprio dirigente da em
presa! 

Não é só isso. 
Deflagrado o processo da pressão sa

larial, pelo mesmo caminho seguirão os 
engenheiros, os supervisores e o pessoal 
de enfermagem, igualmente consciente 
de_ que ~s seus serviços são imprescindí
veis e ha escassez de profissionais habi
litados. 

Medidas urgentes 
Este o quadro e creio não ter-lhe a vi

vado as tintas. 
Uma intenção das mais louváveis vi

sando a emprestar maior segurança ao 
trabalhador e diminuir nas empresas a 
~e~da de mão-de-obra quase sell?-pre q~a
lifi~ada, ve~ resultan.do, na pratica, por 
des1~formaçao burocratica num mal qua
se tao grande como as vidas perdidas e 
os homens mutilados: o prenúncio de 
uma crise nas próprias ·empresas de mé
dio porte, que redundaria na despedida 
de centenas de milhares de trabalhado
res. 

Precis_amos, portanto, paralelamente 
ao supnmen to de recursos destinados à 
formação desses profissionais tomar as 
seguintes medidas urgentes: ' 

a) a capacitação dos fiscais para uma 
função educativa antes do que punitiva; 

b) estimular-lhes o espírito de com
preensão na orientação dos empresários, 
demonstrando-lhes a vantagem da pre
venção aos acidentes e da obediência aos 
melhores preceitos de higiene do tra
balho; 

c) disseminar a instituição das CIPAS, 
ajudando-as a melhor qualificar-se na 
educação do operário e na sua conscien
tização, quanto à necessidade de atender 
às normas e cumprir as medidas preven
tivas do acidente; 
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d) reformular as Portarias do MTb n.o 
3. 237 ~eformulada pela de n.O 3. 089, dan
do-lhe formas passíveis de <:umprimen
to e mais do que isso colaborar na dimi
nuição do grave problema dos acidentes; 

e) reformular a Portaria n.0 17, de 
26-7-73, que estabelece a gradação do ris
co das empresas. A propósito desta por
taria cabe dizer-se de que enquanto mui
tas empresas vêm anualmente obtendo 
redução da alíquota do seguro de aciden
te como fruto. da permanente ação pre
ventiva e da própria característica da 
atividade, estão enquadradas como Risco 
Grande. 

Devo dizer, a respeito dessa portaria, 
que os eminentes técnicos responsáveis 
por sua ·elaboração usaram e abusaram 
da lei do menor esforço. 

f) curso de higiene e segurança do tra
balho, projeto neste sentido apresentado 
pelo Sr. Senador Franco Montoro. · 

Vemos, e não precisamos ir muito lon
ge, trabalhadores pendurados miraculo
samente nos andaimes das construções, 
com os cintos de segurança displicente
mente presos à cintura, como um enfei
te. Não entendem que ali está a sua se
gurança, a garantia da própria vida. 

No imenso canteiro de obras de Bra
sília ocorrem, por mês, nada menos de 
três mil e seiscentos acidentes, na maior 
parte, na construção civil. 

Nem um por cento dos passageiros nos 
nossos automóveis usam o cinto de se
gurança e, para que isso aconteça nos 
aviões, é preciso que as a·eromoças advir
tam, com delicada insistência, os passa
geiros. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Com muito 
prazer. 

O Sr. José Lindoso - Efetivamente, 
V. Ex.a está abordando tema de maior 
importância para as comunidades de 
trabalhadores do nosso País. O Senhor 
Presidente da Repú,blica, General Er
nesto Geisel, em São Paulo, compareceu 
a um desses certames em que se debatia 
o problema de acidentes do trabalho, 
para dar ênfase à necessidade de cons
cientização e de providências objetivas 
em ·torno disso. Os Ministros Nascimento 
e Silva e Arnaldo Prieto se esforçam nas 
áreas de suas competências para a dis
ciplina, evitando o problema do crescen-

te volume de acidentes de trabalho. É 
impressionante a matéria. O nobre Se
nador Franco Montoro, há dias, nos 
apresentara um quadro, na base da jus
tificação de um Projeto de Lei, preconi
zando Cursos de Acidentes de Trabalho 
ou a inclusão da matéria Acidentes de 
Trabalho, no aspecto mais geral - que 
é a Higiene e Segurança do Trabalho -
como uma das providências, no desespe
ro em que nos encontramos diante des
ses quadros tão tristes, a serem adotadas 
para obviar essa situação. Acredito que 
muitas das sugestões que V. Ex.a oferece 
poderão ser efetivamente adotadas pelos 
Ministérios e, outras, obj etos de legisla
ção para adquirir a eficácia necessária. 
A verdade é que não podemos - embora 
nossa sensibilidade, por vezes, seja tan
tas e tantas vezes castigada com as cons
tantes notícias de acidentes de trabalho 
ocorridos em situações absurdas - con
tinuar a assistir ao quadro que, há pou
cos dias, Brasília presenciou - o proble
ma de uma barreira - onde, pelo bOm 
senso, pelos menores conhecimentos que 
qualquer um tenha do problema de cons
trução, civil, não se justifica o relaxa
mento do sistema de segurança para a 
ocorrência de tão grave acidente, rou
bando três vidas da comunidade traba
lhista. O problema, já se disse aqui, tem 
aspecto de uma displicência do traba
lhador brasileiro, mas há também a 
necessidade d·e uma maior conscientiza
ção do empresariado em torno desse as
sunto. O empresário é, pela natureza das 
responsabilidades que assume, um líder, 
e ele deve realmente colocar como valor 
maior na sua empresa, no empreendi
mento que ele comanda, a vida dos seus 
trabalhadores. Para isso é necessário 
também que se desenvolva, na base de 
informações e de persuasão ao empre
sariado brasileiro, essa consciência de 
que a vida humana é fundamental, para 
que eles tomem todas as providências 
exigíveis e possíveis para garantir a se
gurança no trabalho; evitar-se-ia, então, 
mais do que os prejuízos materiais que a 
comunidade nacional está sofrendo - os 
prejuízos de vidas e o desfalque em mui
tos lares. 

O SR. OTAffi BECKER- Eminente 
Líder, muito grato por sua participação 
no meu discurso. Devo dizer-lhe que, a 
certa altura deste pronunciamento, fiz 
referência s, um expediente que recebi 
de uma entidade de classe. Está aí uma 
demonstração de que grande parte, se 
não toda, do empresariado brasileiro está 
consciente do seu papel, sobretudo na 

I 
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preservação da integridade física do ho
mem. 

Disse muito bem e oportunamente o 
Líder. Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República tem repetidas vezes enfa
tizado que neste País é fundamental a 
segurança do homem brasileiro e a sua 
educação. E que tudo o que se faz neste 
País deve ser feito em função do homem, 
objeto supremo desta Nação. Declarou 
Sua Excelência em São Paulo, reafirmar 
esse ponto de vista no meu querido Esta
do de Santa Catarina, no dia 1.0 de maio, 
na Cidade de Joinvile já tive oportuni
dade, desta Tribuna, de fazer referência 
a esse fato. 

Também seria injusto de minha parte, 
se não enfatizasse aqui, aproveitando
me da oportunidade de seu aparte, a 
dedicação exclusiva, profunda, inteli
gente, do atual Ministro do Trabalho, 
Arnaldo Prieto, que levou esse problema 
inclusive para a Conferência de Gene
bra, de onde retornou há poucos dias. 

Devo dizer mais, nobre Líder, quando 
da elaboração deste pronunciamento, 
procurei os canais competentes do Mi
nistério para trocar idéias. Registro a 
fineza da vinda, do Rio de Janeiro até 
~esta cidade, do Diretor do Departamento 
Nacional de Segurança e Higiene do Tra
balho, com quem trocamos idéias, bus
cando evidentemente sintonizar suges
tões que sejam, amanhã, passíveis de 
serem aplicadas. 

Tem também, naturalmente, este pro
nunciamento, nobre Líder, o objetivo, a 
meta, a intenção de clamar para que o 
empresariado brasileiro se conscientize 
de seu verdadeiro papel. 

Parece-me que não deixei de enfatizar 
a necessidade de educação desse empre
sariado, não só de educação, mas tam
bém de sua conscientização. 

O que é de se lamentar, e o nobre Líder 
vai-me permitir que faça ·este desabafo, 
é que matéria de tamanha importância, 
que tem prioridade de atenção do Senhor 
Presidente da República, que tem priori
dade de atenção do Sr. Ministro do Tra
balho e dos seus órgãos competentes, 
aqui neste Plenário não desperte a mes
ma atenção e consideração dos nossos 
eminentes companheiros de Bancada. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Com muito 
prazer. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.a tem 
inteira razão. Tenho muitas vezes aqui 
reclamado do esvaziamento do Plenário. 
Não tenho falado em relação apenas às 
galerias. O que queremos é o que V. Ex.a 
faz nesta tarde: debater assuntos que 
interessam sumamente ao País. A nós 
não importa presença, mas é preciso que, 
através da participação do Senador nes
ta Casa, possamos debater e discutir, co
mo o faz V. Ex.a nesta tarde, o assunto 
que se traz aqui. É isto o que queremos: 
a presença do Senador. Já ouvi aqui, 
nobre Senador Otair Becker, que o Se
nador pode estar em seu gabinete pres
tando atenção. Isto não nos interessa. O 
que interessa é que ele venha aqui de
bater, discutir os problemas que são 
abordados e talvez deles discordar. Te
nho observado V. Ex.a desde o primeiro 
dia em que entrou nesta Casa, a sua 
assiduidade, a sua preocupação com os 
altos problemas da República. Traz, en
tão, V. Ex.a, nesta tarde, o problema 
momentoso do acidente do trabalho. 
Traz sugestões, quando se refere à revo
gação de algumas portarias, como a Por
taria n.0 17/73 ... 

O SR. OTAIR BECKER - Ou uma re
formulação, pelo menos. 

O Sr. Itamar Franco - Exatamente, 
Excelência. Ou a de n.O 3.237, também. 
É isto, então, que V. Ex.a vê. Mas não se 
imnorte e agora me cabe dar-lhe o con
selho que sempre recebo, quando estou 
às vezes no plenário ou na tribuna: não 
se importe V. Ex.a com o plenário vazio. 
Importe-se V. Ex.a com sua colaboração, 
com sua honestidadade, com sua assi
duidade, com sua preocupação máxima 
com os problemas do País. Meus para
béns, mais uma vez, a V. Ex.a nesta tarde. 

O SR. OTAIR BECKER - Senador 
Itamar franco, muito obrigado pela sua 
interferência. V. Ex.a me permitiu, as
sim, que eu ainda dissesse, aqui, antes de 
recitar o último parágrafo do meu dis
curso, que estou autorizado, por parte do 
Diretor do Departamento Nacional de 
Segurança e Higiene do Trabalho, bem 
como do eminente Ministro Arnaldo 
Prieto, a anunciar que as portas do Mi
nistério estão abertas para que ofereça
mos colaboração, no sentido de encontrar 
realmente caminhos capazes de sustar, de 
amenizar esse grave problema para o 
povo brasileiro. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex.a permite 
mais um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Pois não. 
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O Sr. José Lindoso - Volto a fazer in
terferência no discurso de V. Ex.a Pri
meiro, assinalando haver um esforço enor
me e reconhecido das autoridades gover
namentais em relação a esse problema. 
Mas, esse esforço não se tem verificado 
positivamente, com a diminui<:~ão nos ín
dices de acidentes do trabalho. Então, 
verificamos que alguma coisa não está 
havendo de perfeito nesse esforço, nessa 
sistemática montada. Acredito, poder-se
ia dizer, estar faltando um melhor pro
cesso de comunicação. É possível. Mas a 
verdade verdadeira é que o empresariado 
nacional já tem como rotina os desas
tres, onde são sacrificadas vidas huma
nas. E não se dá nem mesmo uma sa
tisfação clara às comunidades. Ninguém 
viu, por exemplo, ninguém leu qualquer 
nota oficial com relacão aos desastres da 
Ponte Rio-Niterói; morrem três traba
lhadores na queda dessa barragem aqui 
em Brasília e a empresa não explica, pe
rante a comunidade, os motivos disso. A 
falta de fiscalização, a desatenção, a ro
tina no trato de um problema tão sério, 
amorteceu a sensibilidade dos homens 
que são diretamente responsáveis por es
se problema da Segurança do Trabalho. 
E é contra isso que devemos também as
sinalar, para que haja efetivamente uma 
aliança entre o empresariado, o traba
lhador e o Governo, num esforço con
jugado para que se eliminem essas desas
tradas ocorrências, que tanto infelicitam 
os lares e tanto empobrecem a nossa co
munidade. 

O SR. OTAIR BECKER- Muito obri
gado, Líder. V. Ex.a engrandeceu o meu 
discurso. É exatamente o entrosamento, 
a sintonização - e estas foram as pala
vras de abertura do meu discurso- en
tre empresas, trabalhadores e Governo, 
que poderá resolver a situação. Mas é 
preciso que haja. diálogo. Não resolvere
mos o problema, fazendo acusações como 
um eminente companheiro de Bancada 
teve oportunidade de fazê-las há poucos 
dias - por ocasião do pronunciamento 
do eminente Líder Franco Montoro- ao 
responsabilizar única e exclusivamente o 
empresariado nacional. Se assim fosse, 
eu não estaria, nesta tribuna a defender 
pontos de vista de um empresário que 
tem a honra de dizer, aqui, proclamar e 
comprovar que na sua empresa, com . 
mais de quatrocentos trabalhadores, há 
três anos não ocorre um acidente de tra
balho, nem grave nem de menor gravi
dade. 

Então o empresário nacional está cons
ci-ente do seu papel. Se alguns não cum
prem com suas obrigações, não temos 
o direito de generalizar acusações. E o 
mais importante e necessário é que haja, 
exatamente, meu caro Líder, entendi
mento. Por isso, como empresário, como 
Senador, fui ao Ministério do Trabalho e 
procurei submeter à apreciação deles 
procurei mostrar-lhes as condições de 
inexeqüibilidade das portarias e por isso 
solicitei, aqui, a reformulação delas. 

O Sr. Lázaro Barboza - V. Ex. a me 
permite um aparte, nobre Senador otair 
Becker? 

O SR. OTAIR BECKER - Pois não, 
com prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza - Senador Otair 
Becker, é imprescindível que nos preo
cupemos com a sorte do trabalhador bra
sileiro. Dar-lhe segurança no trabalho é 
tão importante como lhe dar condições 
condignas de vencimentos e de vida. 
Congratulo-me, portanto, com V. Ex.a 
pelo substancioso discurso que faz nesta 
tarde, que engrandece o Senado e faz 
com que V. Ex.a seja colocado na pirâmi
de daqueles que se preocupam com os 
problemas principais deste País. V. Ex.a 
está de parabéns. Era o que tinha a dizer. 

O SR. OTAIR BECKER - Muito obri
gado, nobre Senador. 
. O Sr. Benjamim Farah - V. Ex.a per
mite-me um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Com prazer. 
O Sr. Benjamim Farah - Justamente, 

o me11 prognóstico se realizou. V. Ex.a 
trouxe à Casa um discurso sério e é la
mentável que não esteja aqui toda a sua 
bancada para ouvir sua palavra e deba
ter essa matéria. Se os trabalhadores 
viessem aqui encher as galerias, como fa
ziam no Rio de Janeiro - infelizmente, 
em Brasília, é muito difícil a arregimen
tação do trabalhador, mas no Rio de 
Janeiro eles costumavam freqüentar o 
Congresso - se eles estivessem aqui, pos
sivelmente toda a sua Bancada também 
estaria aqui, para ouvir sua palavra. 
v. Ex.a trouxe um grande discurso e o 
MDB o ouviu com a maior atenção, não 
podendo ingnorá-lo pelos dias vindouros, 
porque o tema que V. Ex.a defendeu, é 
defendido por todos nós. V. Ex.a trouxe 
novos ângulos, com a experiência de em
presário honesto - e ao falar em empre
sário esse problema não pode ficar afe
to apenas ao Executivo, realmente, o 
empresário tem que participar. Mas es-
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tou de acordo com a intervenção do Se
nador José Lindoso: deve ser um traba
lho de conjunto, um trabalho de todos, 
um trabalho que não pode pertencer 
apenas a uma parte da comunidade mas 
a toda ela, pois os acidentes são genera
lizados - citamos casos, o Senador José 
Lindoso trouxe fatos concretos, o Sena
dor Franco Montoro também, mas são 
fatos isolados que retratam muitos ou
tros que se estão passando em todo o 
País. O fato é que esta matéria interessa 
a mais de quinze milhões de trabalha
dores. Portanto, é um assunto da maior 
importância. Oxalá, que outros assuntos, 
outros discursos dessa natureza possam 
ser focalizados aqui, e encontremos so
lução para os trabalhadores, porque eles 
estão morrendo todos os dias nas suas 
oficinas, nas construções, em toda a par
te. Quero congratular-me com V. Ex. a, e 
mais do que isso, congratular-me com a 
Casa pela importância e pela oportuni
dade da sua palavra. 

O SR. OTAIR BECKER - Muito obri
gado. Bom, eu enfatizei a oportunidade 
da última interferência do meu eminen
te Líder. No desenvolvimento do meu dis
cuurso está claro, muito claro que não 
procurei caracterizar a responsabilidade 
só ao trabalhador, só ao empresário, ou 
só ao Governo. Todos somos responsá
veis, sem dúvida nenhuma, todos somos 
responsáveis, repito, por esse problema. 
Daí porque entendo da mais alta impor
tância a discussão desse assunto, porque 
é necessário, Srs. Senadores, se fazer al
guma coisa efetiva no sentido de se re
duzir senão o volume - e isso vai ser 
impossível, porque nós vamos aumen
tanqo, queira Deus _que aumentemos geo
metricamente o numero de trabalhado
res - pelo menos, o percentual de aci
dentes de trabalho neste País. 

Encerrando, Sr. Presidente, e tudo in
dica, pela generalidade do comporta
mento do brasileiro, em todos os níveis, 
tratar-se de uma tarefa que exige a 
união de todos: a vigilância permanente 
do Ministério do Trabalho, a colabora
ção eficiente das empresas e, principal
mente, a educação do próprio trabalha
dor, para que se salve a si próprio e evi
te tamanhos prejuízos a si próprio, aos 
seus familiares, às empresas e ao Pais. 
(Muito bem! Palmas. O orador é cum
primentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Senador 
Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quero apro
veitar a oportunidade para tecer breves 
comentários sobre algumas medidas to
madas pelo Governo e anunciadas pela 
imprensa, nos últimos dias, no campo 
económico-social. 

Quero, por exemplo, manifestar o re
gozijo por parte do MDB, o aplauso do 
MDB pela decisão tomada pelo Governo, 
de computar sistematicamente e fazer 
publicar índices também de natureza 
social, ao lado dos índices de natureza 
económica que têm sido habitualmente 
publicados. 

Essa decisão confirma, uma vez mais, 
intenção efetiva do Governo, de dar 
prioridade tanto ao setor social quanto 
ao económico, o que só pode merecer o 
nosso louvor. É necessário que a Nação 
saiba, que seus representantes saibam, 
que o próprio Governo saiba o que está 
ocorrendo em matéria de evolução no 
campo social, com a mesma ênfase com 
que é apurada a evolução no campo 
económico, mesmo que esses índices re
velem - como, ao que parece, estão a 
revelar os índices obtidos em relação 
ao final do ano de 1973, - mesmo que 
esses índices revelem situações verdadei
ramente calamitosas para a grande 
maioria da população brasileira. 

Sr. Presidente, se temos a aplaudir 
essa decisão, temos a lamentar algumas 
outras. 

Lamento, por exemplo, a decisão de 
ontem que impede as empresas estatais, 
as sociedades de economia mista e as 
empresas públicas de criarem subsidiá
rias, senão com autorização expressa do 
Presidente da República. 

É mais· uma restrição, é mais uma 
limitação que o Governo impõe às suas 
empresas, cedendo, passo a passo, cada 
vez com maior evidência, à pressão da 
campanha exercida pelo interesses das 
grandes empresas multinacionais, das 
grandes empresas estrangeiras. 

Lamentamos e pretendemos mesmo, 
amanhã, fazer um pronunciamento 
mais detalhado, abordando exatamente 
este tema; o tema do confronto entre a 
grande empresa; nacional e a gran.~.e e~
presa estrangeua, e as consequenClas 
disso sobre o modelo de desenvolvimento 
brasileiro. 

o Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.a um aparte? 
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O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
prazer. 

O Sr. Franco Montoro - O anúncio 
qp.e V. Ex.:.a faz do discurso que proferi
ra amanha, no confronto entre a empre
sa nacional e a empresa dita multina
cional, representa uma contribuição da 
maior importância. V. Ex.a como econo
mista, conhecedor na teoria e na práti
c~, pelo exercício profissional de sua ati
Vldade de economista, desta matéria, dá 
magnífica contribuição a um debate eco
nômico da maior importância. Este 
anúncio feito por V. Ex.a e o discurso do 
nobre Senador Otair Becker, represen
tam a melhor resposta às invectivas do 
nobre Senador Dinarte Mariz, que la
m_.entava a ausência de outros debates, a 
nao ser o AI-5 e o 477. O AI-5 e o 477 
têm sido debatidos neste plenário, e não 
podiam deixar de ser; mas, ao lado dis
so, outros problemas sociais e econômi
cos têm sido aqui debatidos. Dará V. 
Ex.a com o seu discurso de amanhã uma 
contribuição da maior valia ao aprofun
damento de um tema econômico, de in
teresse fundamental, para o nosso de
senvolvimento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço ao nobre Senador, o aparte, 
que realmente foi oportuno, porque uma 
resposta direta àquelas alusões feitas 
pelo Senador Dinarte Mariz, para es
panto de toda a nossa Bancada, de toda 
a representação, nesta Casa, seja do 
MDB, seja da ARENA. 

O Sr, José Lindoso - Permite V. Ex.a 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
Não poderia eu fazer um elogio anteci
pado do discurso de V. Ex.a porque não 
tenho a honra de ter V. Ex.a como cor
religionário. O Líder Franco Montoro já 
está na intimidade do discurso e pode 
sobre ele cantar as loas, como o fez ago
ra considero a matéria da mai salta re
levância, e dentro do nosso esquema de 
trabalho e da Liderança 1caberá, ofi
cialmente, a apreciação da mesma ao 
nobre Senador Virgílio Távora, que não 
está presente em Brasília, convocado 
que foi, por interesse do Partido, às suas 
bases eleitorais no Ceará. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mui
to obrigado, Senador José Lindoso. Sa
bia que o Senador Virgílio Távora não 
estaria hoje presente e essa é uma das 
razões pelas quais preferi deixar para 
amanhã o meu pronunciamento, quan
do, ele me afiançou, estará de volta. 

Continuando nos meus comentários, 
Sr. Presidente, quero, também, lamen
tar e manifestar desacordo em relação a 
outra decisão anunciada pelo Governo, 
nos últimos dias. 

_Trata-se da decisão de não alterar, de 
nao corrigir aquele defeito da lei que 
permitiu o ingresso de capitais estran
gei~os nas Bolsas de Valores do País, cor
reçao essa que chegou a ser anunciada 
pelo Diretor do Banco Central, Sr. Sér
gio Ribeiro e que vem de ser desmenti
da pelo Sr. Ministro da Fazenda. 

Trata-se, evidentemente, como eu res
saltei, no momento em que analisei a 
proposição governamental, daquele de
feito que permite às empresas estrangei
ras, desde que associadas ou carteliza
das ou compostas sob a forma de holding 
- quatro ou cinco empresa poderiam, 
tomando cada uma delas dez por cento 
do capital de qualquer empresa nacio
nal, como permite a lei, em conjunto, 
sob a forma de holding - tomarem o 
controle acionário de qualquer empresa 
privada nacional que tenha as suas 
ações negociadas em Bolsa. 

Trata-se, evidentemente, de uma fa
lha, de um defeito daquele diploma le
gal, cuja correção foi anunciada pelo Di
retor do Banco Central e agora desmen
tida pelo Sr. Ministro da Fazenda. 

É de lamentar-se não se faça essa cor
reção, que seria extremamente oportuna, 
para dar segurança ao controle acioná
rio nacional naquelas empresas que têm 
suas ações negociadas na Bolsa. 

Outra medida que poderia merecer al
gum comentário, seria a da instituição 
do chamado 14.0 salário para os contri
buintes do PIS e do PASEP. Entretanto, 
Sr. Presidente, prefiro deixar para co
mentar essa medida no ano que vem, em 
1976, pois que a vigência da mesma só 
se dará, precisamente, no segundo se
mestre do próximo ano. Por coincidência, 
aliás, o semestre em que se realizarão as 
eleições municipais neste País. 

Assim sendo, Sr. Presidente. eram 
apenas esses os breves comentários que 
eu queria fazer, pretendendo voltar 
amanhã, com maiores detalhes. 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO 
Pois não. Com muito prazer. 

! 
' i 
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O Sr. José Sarney - Apenas para es: 
tranhar a declaração de V. Ex.a, que e 
um homem público da mais alta esta: 
tura, que todos admiramos, de que so 
vai fazer comentários sobre esse assunto 
em 1976, nas proximidades das eleiçõ~s. 
Acredito que o sentido de V. Exa. seJa 
um alto sentido de patriotismo, do mte
resse do País e nacional, e não no sen
tido eleitoral. Para que a casa não tenha 
esta impressão é que, justamente, estou 
aparteando. Acho que a Nação inteira e 
o próprio Governo podem tom~r. _como 
subsídio a contribuição e a op1mao de 
V. Ex.a, homem da Oposição, sobre este 
assunto. É apenas para fazer uma ache
ga a mais. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Nobre Senador, disse que exatamente ~e
ria mais oportuno comentar .a .m~dld~ 
no ano que vem, porque sua v1gene1a so 
se dará a partir do segundo semestre 
daquele ano, razão pela qual acho ql!-e 
seria um desgaste de tempo e de energia 
estarmos, aqui, debatendo um . assunto 
cujos efeitos só poderão ser sent1dos da
qui a mais de um ano. 

O Sr. JOsé Samey - Mas V. E~.a, com 
sua inteligência poderia prevemr esses 
efeitos. V. Ex.a 'não vai esperar oa caos, 
para fazer o elogio dele, que V. Ex. acha 
que existirá. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Os efeitos, por exemplo, p~de~ ser I?re
venidos com uma antecedenCla raZ?avel 
de um ano, que me pareceu exc':.ss1va e 
um pouco fora de propósito, razao pela 
qual eu me reservo para comen~ar a 
medida numa oportunidade postenor. 

O Sr. Itamar Franco - Aliás, nobre 
Senador Roberto Saturnino, se me per
mite V. Ex.a poderia dizer ao Sez:.ador 
José Sarney que teremos oport~mdade 
de comentá-la, porque sera, evidente
mente, um Projeto de Lei, que Su~ Ex
celência enviará ao Congresso Nac1onal, 
para amplo debate. 

o Sr. José Samey - Mas, o 'senado~ 
Roberto Saturnino está dizendo que so 
vai em 1976. Nem neste projeto, ele vai 
querer tomar parte, pelo que se depre
ende das palavras de S. Ex.a Ele quer 
aguardar as eleições municipais. Acho 
que não é esse o sentido e a linha ~a 
sua conduta. De maneira, que quena 
que ele esclarecesse a Casa a e~se res
peito. v. Ex.a já disse que ele va1 ton::ar 
parte na discussão do projeto, entao, 

v. Ex.a já tranqülliza um pouco mais a 
Casa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Eu gostaria, nobre Senador José Sarney, 
que a medida tivesse uma vigência U_!ll 
pouco mais rápido do que essa dilataç~o 
de um prazo de mais de um ano. Nao 
vi, evidentemente, nenhuma razão para 
esse anúncio com antecedência de um 
ano, a não ser se houvesse, porventura, o 
que não acredito, uma razão mais de 
natureza politica a motivar os trabalha
dores, prometendo-se-lhes uma compen
sação que só viria ao final do ano de 
1976. 

Acho que, realmente, foi uma precipi
tação do Governo e prefiro deixar para 
discutir esse assunto, quando os seus 
efeitos se produzirem na sua intensidade 
total. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Pois não. 

O Sr. José Lindoso - Com a maior 
simpatia e com o maior respeito à ca
pacidade de V. Ex.a, quero manifestar 
minha compreensão com os anúncios 
que V. Ex.a está fazendo, relativamente, 
a próximos temas, inclusive alguns! 
como reclama o nobre Senador Jose 
Sarney, um pouco longinquamente. É 
que V. Ex.a - nem todos nós podemos 
ter esse estilo - é o São João Batista 
da sua boa nova. Então, esperemos a 
boa nova de V. Ex.a 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço o aparte do nobre Senador e, 
realmente, as coisas precisam ser orde
nadas de certa forma a que não se perca 
tempo com a discussão de medidas q~e 
tenham efeito tão longínquo, como diz 
V. Ex.a, quando há assuntos de maior 
urgência, como este problema do c~n
fronto entre as grandes empresas naciO
nais e as grandes empresas estrangeiras. 
Esta sim é uma verdadeira luta, uma 
verdadeira batalha que está se travando 
neste momento e que está a requerer 
uma série de medidas concretas e ime
diatas por parte do Governo. 

Quanto ao 14.0 salário, podemos deixar 
para discuti-lo em oportunidade mais 
próxima da produção dos seus efeitos, 
da sua entrada em vigor. 

O Sr. José Lindoso - Certamente ele 
não será contra a distribuição de renda. 



-218-

O Sr. Itamar Franco - Permite uma 
intervenção, Senador Roberto .Saturni
no? (Assentimento do orador.) Só para 
lembrar que, quando V. Ex. a diz assuntos 
longínquos, à.s vezes temos Decretos-Leis 
que chegam aqui nesta Casa já atrasa
dos. Intervenho, apenas, para dar essa 
colaboração a V. Ex.a, como foi o caso 
do Decreto-Lei da remuneração do Go
vernador do novo Estado do Rio de Ja
neiro e o referente aos assuntos da In
dústria Naval. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço o aparte de V. Ex.a e ... 

O Sr. Franco Montoro - Gostaria que 
V. Ex.a me concedesse o aparte. (Assen
timento do orador.) É para lembrar que 
esse auxílio realmente é longínquo. O 
trabalhador receberá um salário mínimo 
daqui a um ano e tanto ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
E não são todos os trabalhadores, mas 
aqueles que já tenham cino anos de ser
viços. 

O Sr. Franco Montoro - Exatamente, 
exigem-se outras condições. É pena que 
o Governo não tenha efetiva uma outra 
medida, esta imediata e para a qual já 
tem recursos, reconhecidamente defen
dida ou anunciada pelo Ministro da Pre
vidência Social. Refiro-me ao salário fa
mília. Exíste, em mãos do Governo, um 
superavit igual a alguns trilhões de cru
zeiros do Fundo de Compensação do Sa
lário-família - triblhões de cruzeiros 
antigos, bilhões atuais. Esta importância 
superavitária deveria, de acordo com a 
lei, traduzir-se numa elevação do valor 
do salário-família, que poderia passar, 
perfeitamente, pelo menos para os tra
balhadores de até cinco salários míni-
mos, a ser não cinco mas dez por cento 

do salário mínimo. Isto beneficiaria o 
trabalhador com prole numerosa, ou 
qualquer trabalhador que tivesse, pelo 
menos, um filho, e seria pago imediata
mente. O recurso já existe. O Sr. Minis
tro, respondendo a uma interpelação 
feita por nós, disse que nos próximos 
dias o Governo, reconhecendo a veraci
dade dos fundamentos que apresentáva
mos, anunciaria esse benefício. Este se
ria um benefício imediato, a ser recebido 
pelo trabalhador, desde já. Um traba
lhador que tivesse três filhos receberia 
Cr$ 150,00 por mês a mais. Isso seria 
realmente justiça distributiva. Penso 
que o Governo está cogitando disso tam
bém; mas, não há dúvida de que este 

seria um benefício imediato. O outro 
ainda soa como promessa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que o .MDB, particularmente o 
seu Líder, sempre preocupado com os 
aspectos da justiça social, tem sempre 
algo de concreto a oferecer ao Governo, 
partindo do pressuposto de que realmen
te o Governo quer fazer alguma coisa 
em prol da distribuição da riqueza do 
País. Seria de bom alvitre que todas 
essas sugestões fossem analisadas, ado
tadas pelo Governo, para o cumprimen
to desse objetivo que o próprio Governo 
passa a encampar, a partir deste ano 
de 1975. 

Sr. Presidente, eram essas as breves 
considerações que desejava fazer hoje, 
prometendo voltar amanhã, com mais 
detalhes, sobre aquele problema do con
fronto entre as grandes empresas nacio
nais e estrangeiras. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Senado da Re
pública tem vivido dias de intensa agi
tação, mas agitação no bom sentido· 
agitação do debate de assuntos realmen~ 
te apaixonantes e de inegável interesse 
para a Nação. (Muito bem!) E de ne
nhum modo, aqui se tem aproveitado a 
tribuna parlamentar para se produzir o 
caos nesta Nação. 

A verdade é que nós, do MDB, nos re
cusamos a admitir que exista qualquer 
aspecto da legislação política brasileira, 
quer da legislação normal, quer da ex
cepcional, que possa ser furtado à dis
cussão no Parlamento. Ou então não se
ríamos um parlamento, não seríamos o 
Congresso, que é a máxima representa
ção do povo brasileiro e o guardião, o 
depositário, dessa belíssima tradição po
litica, que tem sido interrompida algu
mas vezes, mas que tem singularizado 
esse País na sua História, no concerto 
da América Meridional. 

A verdade, Sr. Presidente, é que esta
mos discutindo todos um grande assun
to de interesse público nacional e insti
tucional, da maior oportunidade, porque 
nos foi sugerido pelo próprio Presidente 
da República, que é também o Chefe da 
Revolução. Foi ele quem fez um apelo 
à nossa imaginação criadora, à nossa 

-·-·~ 
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criatividade, para que acorrêssemos com 
sugestões no sentido de se fixar o cha
mado modelo político brasileiro, modelo 
que, evidentemente, não pode de nehum 
modo repetir servilmente os modelos do 
passado, mas também não pode renegar 
aquilo que há de mais caro na tradigão 
liberal do povo brasileiro. Liberal, digo 
eu, sem ter medo da palavra, que aqui 
tem sido taxada muitas vezes de ana
cronismo, de incompatível com os novos 
tempos, de saudosista, como se os tem
pos que vivemos pudessem refletir ape
nas os anseios de natureza económica 
ou social do povo, mas não lhe devessem 
repetir os anseios de liberdade, de res
peito aos direitos fundamentais do ho
mem, sem os quais- muito bem disse o 
Presidente da República - não se pode
ria conceber o desenvolvimento social e 
o desenvolvimento econômico destinados 
àquela única destinagão para a qual 
eles realmente podem ser concebidos, isto 
é, o homem. 

governo tem razões para afirmar que 
também ela deve ser lenta, ou relativa
mente lenta. Não somos nós, evidente
mente, que temos os dados na mão para 
dizer que se pudesse imprimir maior ve
locidade a·o desenvolvimento politico que 
se tem em vista. Mas, a nossa impressão, 
que estamos impacientes para ver a nor
malidade política restaurada neste País, 
é que poderia ser feita alguma coisa de 
mais positiva, no sentido de demonstrar 
que o Governo não estava apenas cui
dando dos aspectos económicos e sociais 
do desenvolvimento, mas cuidava ainda 
do desenvolvimento político, em toda a 
sua plenitude. 

Evidentemente que o gradualismo, se
gundo a ética do Governo, tem as suas 
vantagens. Entre elas, poderíamos, com 
certeza, situar o interesse natural em 
não exacerbar a oposição daqueles seto
res revolucionários que ainda temem a 
orientagão firmada pelo Senhor Presi
dente da República. 

Nesta hora, Sr. Presidente, o que esta
mos discutindo, no Senado Federal, sob 
vários aspectos, é aquela política que se 
convencionou chamar de distensão gra
dualística ou lenta. 

Sem dúvida, todos nós, do Partido da 
Oposição, somos fervorosos partidários 
dessa política. Achamos que é necessá
rio, que já chegou a hora de se pensar na 
descompressão, depois de onze anos de 
aplicagão de medidas de excegão de ca
ráter revolucionário. Achamos que che
gou a hora de se pensar em normalizar 
a nossa vida política, e de maneira rea
lística, Sr. Presidente, considerando os 
interesses da seguranga nacional. 

Não somos, evidentemente, infensos a 
que o Estado se defenda e a que se de
fenda a Nagão daqueles que a atraigoem, 
venham de onde vierem, da Direita ou 
da Esquerda. 

Tive ocasião de pronunciar, aqui nes-
ta Casa, há pouco tempo, um discurso 
sobre os acontecimentos de Portugal. 
Naquele momento, disse que não pode
ríamos tolerar, de nenhum modo, a subs
tituigão de uma ditadura de direta por 
uma ditadura de esquerda. E o nosso de
ver, da Oposigão, era justamente marcar 
o rumo do centro, para evitar que isto 
pudesse acontecer, algum dia, no nosso 
País. 

Agora, Sr. Presidente, estamos aqui 
debatendo o tema distensã·o e compreen
demDs, sem dúvida - ou devemos com
preender - que ela deva ser gradual. O 

Mas, por outro lado, o desenvolvimen
to gradual tem as suas desvantagens, 
como a de dar tempo a que grupos in
teressados na perpetuagão desse estado 
de coisas em que vivemos possam arti
cular-se no sentido de fazer frustl.'ar a 
idéia generosa do Presidente da Repúbli
ca e impedir que o País avance a passos 
cada vez mais largos, n·o sentido da nor
malizagão política e da restaur.agão de
mocrática. 

A verdade é que o Presidente da Re
pública sabe muito bem que não pode 
empurar o carro com demasiada pressa 
para a frente. De outra parte, se S. Ex.a 
tomar nas mãos o destino da democracia 
neste País e construir uma lideranga 
verdadeiramente nacional, acima dos 
Partidos, de todas aquelas forgas em que 
se divide a opinião pública brasileira, 
sem dúvida, terá completo êxito, porque 
encontrará ao seu derredor, toda a Na
gão. Nessa hora, não haverá arenistas, 
nem emedebistas, todos nós, estou certo, 
estaremos ao lado do Presidente da Re
pública, quando virmos hastear a ban
deira da redemocratização e da normali
zação da nossa atividade política, na 
construgão de um modelo moderno, mas 
obediente à melhor tradição da vida pú
blica brasileira. 

Neste momento, Sr. Presidente, que
remos lembrar que aqui foi versado, com 
grande proficiência, o tema da censura 
à Imprensa, que ainda existe. Tive oca
sião de dizer a V. Ex.11 e aos Srs. Sena-
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dores, dias atrás, quando fiz um modes
to pronunciament.o sobre o assunto. 

Agora, tenho em mãos, Sr. Presidente, 
um relatório da Associação Brasileira de 
Imprensa, no qual se confirmam as mi
nhas asserções, e onde se diz: 

"A censura, cumpre-nos dizer, nas úl
timas semanas decresceu. Com o térmi
no da censura prévia no O Estado de 
S. Paulo (ato da maior significação para 
a imprensa brasileira) os censores, se
gundo confrades responsáveis por Reda
ções, diminuíram as suas interferências 
e a expedição de instruções através de 
memorandos e comunicações telefônicas 
c~m proibições generalizadas. A divulga
çao de notícias sobre fatos políticos, em 
torno de pessoas desaparecidas, críticas 
e comentários a atos de membros de go
yernos e parlamentares, denúncias de 
Irregularidades administrativas antes 
inadmitidas estão sendo agora noticia
das. 

Novas publicações - jornais e revis
tas - são autorizadas a funcionar no 
País, sem o regime de censura prévia. 

Continua, entretanto, sendo exercida a 
censura prévia cor..tra a Tribuna da Im
prensa, os semanários Pasquim, São Pau
lo (da respectiva Diocese), a revista Veja, 
sem a existência de ato formal e legal; 
e Opinião, atingida por despacho presi
dencial (na gestão anterior) ainda sub
metida àquela restrição". 

O Sr. Eurico Rezende - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM- Um momen
to e já o concederei. 

Sr. Presidente, quer durante a minha 
gest~o na Presidência da Casa, quer nas 
gest?e~ de meus sucessores, A Associação 
Bras1leua de Imprensa jamais descurou 
de seu dever de defender a liberdade de 
imprensa neste País. 

Concedo o aparte ao meu nobre colega 
pelo Espírito Santo. 

O Sr. Eurico Rezende - O Relatório 
da Associação Brasileira de Imprensa diz 
que a censura prévia ainda existe na Tri
buna da Imprensa e em vários periódicos. 
Devo, a essa relação, acrescentar o "Jor
nal da Cidade", que se edita em Vitória, 
contra o qual, recentemente, se instalou 
a censura prévia. Na altura de meia-noi
te, diáriamente, ali comparece o censor 
do Departamento de Polícia Federal, e 
examina toda a matéria impressa. Já 
tive oportunidade de conversar com o 

Ministro da Justiça a respeito do assun
to, e deverei voltar, hoje ou amanhã, ao 
gabinete de S. Ex.a, para pleitear o le
vantamento dessa restrição. Essa medida 
foi adotada em virtude de divergências 
do Jornal da Cidade com o Governador 
do Estado. O relacionamento entre o Go
vernador e o jornal sofreu séria ruptura 
e, coincidentemente, ou então em decor
rência disso, passou-se a exercer a cen
sura que absolutamente não se justifica. 
Tive oportunidade de ler alguns trechos 
censurados, e verifiquei que o assunto 
deveria ser remetido, se publicado, à Lei 
de Imprensa que existe justamente para 
promover a responsabilidade dos jorna
listas. O Governador do meu Estado che
gou ao extremo e ao despautério de re
presentar ao Sr. Ministro da Justiça, 
pleiteando enquadrar-se o diretor da
quele jornal, na Lei de Segurança Nacio
nal. O país em que um artigo de crítica 
a um Governador de Estado entenda que 
~í está e~ perigo à segurança nacional 
e um pa1s extremamente infeliz total
mente inseguro. Acredito que o Sr. Pro
curador Geral da República já haja des
classificado o alegado delito da Lei de 
Segurança Nacional, para a Lei de Im
prensa, tendo em vista, principalmente, 
precedentes no gênero, valendo citado o 
episódio da Bahia, em que o Jornal da 
Bahia entrou em regime de desavença 
com o Governador do Estado, havendo 
S. Ex.a tentado enquadrá-lo na Lei de 
Segurança Nacional. Esse enquadramen
to foi desfeito, pouco tempo depois pelo 
Poder Judiciário, que entendeu ser Ô ale
gado delito uma infração à Lei de Infor
mação, jamais à Lei de Segurança do 
Estado. Quero aproveitar, então a opor
tunidade do discurso de V. Ex.a para nele 
inserir esse lamentável episódio e ma
nifestar a minha confiança no sentido 
de que o Sr. Ministro da J~stiça deter
mine o levantamento da censura ao 
Jornal da Cidade, para que um ato go
vernamental não seja entendido como a 
serviço de caprichos pessoais de um Go
vernador. 

O SR. DANTON JOBIM - Agradeço a 
achega que V. Ex.a traz a meu discurso, 
e devo lembrar que fui eu mesmo quem 
trouxe para esta Casa o primeiro prece
dente da jurisprudência firmada sobre 
esta matéria. Lembro-me de que se tra
tava de um jornal do interior de São 
Paulo, que havia criticado um fiscal de 
feira, denunciando-o por extorsão. Pois 
bem, foi o bastante, para que, a pretexto 
de que se tratava de uma autoridade, se 
invocasse a Lei da Segurança Nacional 
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contra esse jornal. O caso chegou ao Su
premo Tribunal Federal, e lá, um emi
nente Ministro, Relator, exatamente, te
ve ocasião de dizer que era inconcebível 
que alguém que criticasse em qualquer 
Estado do Brasil - imaginava ele, um 
suposto "Correio de Abrolhos". - que 
levantasse restrições à ação de um sub
delegado de polícia, pudesse ser consi
derado como incurso na Lei, tendo aba
lado os alicerces da segurança nacional. 

Pois bem, daí por diante, a Jurispru
dência tem sido uniforme no excelso pre
tório, no sentido de desclassificação de 
delito. E não tem havido mais muitos ca
sos de recursos à Lei de Segurança para 
esses casos. 

A informação que traz o Senador Euri
co Rezende, entretanto, alerta-nos para 
a reincidência, vamos dizer assim, para 
a ocorrência de casos como esses, que são 
profundamente lamentáveis, mas que 
vêm demonstrar aquela tese que tenho 
aqui sustentado: de que a liberdade de 
imprensa, neste País, ainda não está su
ficientemente resguardada, para que 
cantemos loas ao Governo pela abolição 
da censura. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite V. 
Ex.a outro aparte? 

O SR. DANTON JOBIM- Com prazer. 
O Sr. Eurico Rezende - Vê V. Ex. a a 

precaução do Sr. Ministro da Justiça. 
s. Ex.a recebeu a representação do. Go
vernador cio Espírito Santo, que VISa .a 
enquadrar os Diretores do Jornal d_a CI
dade na Lei de Segurança Namonal. 
s. Ex.a poderia, de imediato, ter re~etido 
a matéria a uma auditoria compeGente, 
para a instauração do processo pen~l 
mas não o fez. Tendo dúvida sobre a tl
picidade e também a competência, o Mi
nistro Armando Falcão despachou a re
presentação para o Sr. Procurador-Geral 
da República, a fim de que S. Ex.a apre
cie as duas preliminares: uma da tipici
dade isto é, se existe crime, e a outra, na 
hipótese de resposta afirmativa a pri: 
meira, qual a justiça competente. que vai 
dizer se o enquadramento devera ser na 
Lei de Segurança Nacional, como deseja 
o Governador, ou se na Lei de Imprensa. 
o processo está com o Procurador-Geral 
da República e o episódio é tão mais la
mentável quando se tem em vista que o 
Governador representante é jornalista 
profissional com longos anos de aplaudi
da atuação na Imprensa, tendo justa
mente adquirido notoriedade nos seus 
artigos de defesa da liberdade de im-

prensa, de pensamento e de informação. 
Vê V. Ex.a uma ironia do destino: levei 
alguns meses aqui nesta Casa procuran
do justificar- as vezes em debates acir
rados com o Sr. Senador Franco Montoro 
- a censura à imprensa e, hoje, quando 
ela cai sobre o meu Estado, sobre um 
jornal da Capital do Espírito Santo, eu 
me apresso a colocar no seu discurso este 
episódio, sem dúvida alguma, lamentável. 
Instalou-se no Jornal da Cidade a cen
sura prévia. Já tive uma audiência com 
o Sr. Ministro da Justiça, e deverei ter 
outra hoje ou amanhã, pleiteando o seu 
levantamento. Com ·este aparte quero 
solidarizar-me, no que diz respeito à cen
sura à imprensa, com o discurso de 
V. Ex.a 

O SR. DANTON JOBIM - Mais uma 
vez, muito obrigado. Realmente, V. Ex.a 
vem até justificar que eu use aquele lu
gar comum: o aparte do eminente Co
lega veio enriquecer o meu discurso. Este 
caso é de enriquecimento. Sinto-me mi
lionário, neste momento, ao receber o 
aparte do eminente Senador pelo Espí
rito Santo. 

O Sr. Eurico Rezende- E que a cen
sura não tire esta riqueza de V. Exa 

O SR. DANTON JOBIM - É impor
tante salientar que o Governador do seu 
Estado está praticando uma arbitrarie
dade, uma vez que não pode hav.er cen
sura à imprensa, mesmo de acordo com 
o Ato Institucional n.O 5, senão naqueles 
casos autorizados no estado de sítio. Por 
isso mesmo que foi necessário um des. 
pacho do Presid~nte da República no 
caso do semanário Opinião, para justifi
car, ou melhor, para legalizar ... 

O Sr. Eurico Rezende- Legitimar. 

O SJ;t. DANTON JOBIM - Para legiti
mar a censura. 

Entendo importante- já que estou tra
tando do aspecto político da distensão 
- é· que podemos aceitar o caráter gra
dualista, e até - digamos - a lentidão 
com que marcha o processo de norma
lização da vida pública do País, mas, ao 
mesmo tempo, devemos reclamar que 
haja uma prioridade para esse gradua
lismo, isto é, para aquelas franquias que 
mais urgentemente devem ser restaura
das. 

Ouso dizer que a mais urgente de to
das é a plena liberdade de imprensa, 
fl.quela que os norte-americanos chama
ram a "primeira das liberdades", proibin-
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do, na sua Constituição, houvesse qual
quer lei que a regulamentasse, a fim de 
evitar que ela pudesse ser motivo de 
~ompreensão do pensamento. 

Também sou de opinião que outra 
garantia que precisa acompanhar evi
dentemente a restauração da liberdade 
de imprensa é aquela que dá aos juízes 
a segurança para o exercício da judica
tura, sem temer qualquer punição por 
parte do Poder Revolucionário. Refiro
me àqueles predicamentos da judicatura 
de que falava o Líder Filinto Müller. 

Aí estão duas das mais importantes 
franquias que deveriam ser, desde logo, 
restauradas, sem que o País sofresse com 
isso, sem que houvesse o menor abalo na 
sua estrutura política e social. Acho que 
se poderia chegar a isso. 

O Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Segurança Nacional, tem 
poderes para fazer com que se revigorem 
quaisquer daquelas liberdades e direitos 
que estão restringidos no Ato Institucio
nal n.0 5. 

O meu apelo é que o Senhor Presiden
te da República comece, então, a baixar 
atos concretos. Deixemos o terreno das 
simples intenções e comecemos, então, a 
fazer, no terreno político, aquilo que já 
se está fazendo no terreno social e eco
nômico, sobretudo no terreno social. É 
de todo louvável a conduta do Governo 
Federal, neste momento. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Lázaro Barboza - Senador Dan .. 
ton Jobim, são decorridos onze anos des
de o Movimento de 1964. A Naçálo inteira 
anseia pela volta ao estado de direito, 
e, quando o honrado Presidente Ernesto 
Geisel propõe uma política de distensão 
lenta e gradual, encontra o aplauso de
todos nós, da Oposiçoo. Embora gostás
semos não fosse a distensão prometida 
too lenta, mais exatamente pelos ·riscos 
de que possa ser frustrada pela ação dos 
que não querem, nem toleram a demo
cracia, com ela todos concordamos, para 
não oferecer pretextos aos que comba
tem a volta do Pais à plenitude do regi
me democrático. Mas entendemos -
V. Ex.a, já notei, caminha para analisar 
este ponto - que é necessário explicitar 
claramente as etapas a serem percorri
das para que a própria distensálo não 
fique comprometida e a Nação não de-

sacredite das boas intenções do Go
verno. O Estado e os governantes não 
se fortalecem nos atos de arbítrio e de 
exceção, que encontram o repúdio de 
todo o povo contra os disparates que a 
normalidade jurídica enseja, como o epi
sódio há pouco citado pelo eminente Se
nador Eurico Rezende, do Estado do Es
pírito Santo. Esta, a achega que queria 
fazer ao discua.-so de V. Ex.a 

O SR. DANTON JOBIM - Agradeço, 
nobre Senador Lázaro Barboza, o apar
te de V. Ex.a 

Sem dúvida, eu poderia, aqui, estab~
lerer uma série de prioridades, mas nao 
quero chegar a tanto no dia de hoje, evi
dentemente. Vim a esta tribuna para 
um breve pronunciamento. Desejo fazê
lo um pouco mais tarde, desejo, inclu
sive, conceder ou perseverar naquele 
crédito de confiança que abri ao Presi
dente da República, quando li a sua 
histórica Mensagem, enviada ao Con
gresso Nacional. Julgo que Sua Exce
lência talvez melho·r do que eu, tenha 
condiÇões para saber quais soo aqueles 
dispositivos do Ato Institucional n.0 5 
que possam e devam ser suspensos, em 
virtude da normalização gradual da vida 
do País, que é mais do que evidente. 

Hoje alguma coisa mudou, e mudou 
para melhor, devemos dizer isto lealmen
te. O próprio relatório que acabo de ler, 
pelo menos num breve mas expressivo 
texto, o vem demonstrar. 

Alguma coisa mudou para melhor, 
porque já podemos citar casos isolados 
de censura à imprensa, aqui e ali. Mas 
o •que desejamos é que possamos dizer 
que, neste País, não mais existe censura 
à imprensa, que a imprensa pode e deve 
ser responsabilizada por tudo aquilo que 
nela se divulgar e atentar não apenas 
contra a segurança nacional, mas contra 
os direitos dos cidadãos, porque não de
sejo, apenas, .segurança nacional, de
sejo segurança individual, também, no 
País. 

É preciso que cada um dos nós se sin
ta, realmente, tranqüilo por detrás da
quele verdadeiro escudo que pode ser 
consubstanciado nas quatro libe11dades 
de Roosevelt; é preciso que não tenha
mos medo de emitir as nossas opiniões, 
quer através da imprensa, quer atra
vés de quaisquer outros meios de comu
nicação, é preciso ·que nós, Senadores e 
Deputados do Congresso Nacional, não 
nos receamos de dizer aquilo que pen
samos de todo e qualquer ato do Go-
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vemo Revolucionário, de toda e qualquer 
manifestação por parte daqueles que o 
defendem. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM - Com pra
zer. 

O Sr. Eurico Rezende - Um sociólogo 
francês condensou o conceito de liber
dade numa frase admirável: "a liberda
de do padeiro". Com isso o sociólogo 
francês diz que se sabe que há seguran
ça individual, isto é, se existe a liber
dade, na oportunidade em que o padei
ro, de madrugada, deposita o pacote de 
pão na janela do freguês. Se o pais vive 
em liberdade e em segurança quando o 
entregador de pão exclama "Padeiro", 
marido e mulher não se tomam de ne
nhum receio, e um deles abre a janela 
e apanha o pão. Nesse país, então, se
gundo o sociólogo francês, existe ple
na liberdade e segurança. Mas se há uma 
interlocução ou então uma troca de 
olhares interrogativos entre marido e 
mulher, logo depois que o entregador 
deixa ali o pacote de pão acompanhado 
da frase clássica, é porque não existe 
nem liberdade nem segurança no país. 
Estou de pleno acordo com V. Ex. a 
quando admite que a distensão deva ser 
gradualista, porque o Senhor Presidente 
da República, que está no ápice da priâ
mide politica do País, é que tem con
dições de saber qual o melhor processo 
para se conseguir a reimplantação do 
estado de direito. Estaremos prestando 
tL.'ll grande desserviço ao País se agirmos 
com imprudência, procurando pressionar, 
p-or todos os modos, o Chefe do Gover
no para, assim, num passe de mágica, 
recolocar, no seu devido lugar, o regime 
democrático no País. Ora, a Op.osição 
já manifestou a sua confiança no Pre
sidente Geisel, em term-os de restaura
ção do estado de direito. Se manifestou 
essa confiança, isso basta, porque, obvia
mente, o Presidente da República con
quistou a demonstração de confiança 
mais difícil, que é a da Oposição. Vale 
dizer, então, que a Nação unanimemen
te confia no Presidente da República. 
Uns desejam a restauração da demo
cracia medindo pelo relógio, outro.s, pe
lo calendário. Entendo que· não deva ser 
nem com a velocidade do relógio, nem 
com a lerdeza do calendário. O Senhor 
Presidente da República, então, é que 
será o juiz da oportunidade, vale dizer, 
do tempo para resta~rar ·essa tarefa, 
realmente necessária e histórica, em 

favor do País. Estou aparteando com 
muita desenvoltura, porque o eminente 
Senador Dinarte Mariz não se encontra 
aqui presente. (Risos.) 

O SR. DANTON JOBIM - Creio, Se
nador Eurico Rezende, que não é neces
sária a presença do eminente Senador 
Dinarte Mariz para que nós, V. Ex.a da 
ARENA e eu do MDB, comunguemos das 
mesmas convicções democráticas. Estou 
certo de que S. Ex.a também, no íntimo, 
é um democrata. Todos aqueles serviços 
que S. Ex.a ainda hoje ·enumerou da
quela tribruna ao sistema democrático 
representativo, valem alguma coisa. Eles, 
sem dúvida, levarão o Senador Dinarte 
Mariz à convicção de que chegou a hora 
de fazermos alguma coisa de mais con
creto pela restauração democrática. 

O Sr. José Samey - V. Ex.a me per
mite um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM - C<>m muita 
honra. 

O Sr. José Samey - Em aditamento 
ao aparte do Senador Eurico Rezende, 
digo que realmente há uma grande in
fluência das horas nas nossas sessões: 
a Oposição das três horas é muito mais 
tensa do que a das cinco horas. 

O SR. DANTON JOBIM - Agradeço 
o aparte de V. Ex.a Devo agora termi
nar, porque houve uma advertência su
til do Senador José Sarney, no sentido 
de que já estou há muito tempo na 
tribuna. Se o faço é apenas pela bon
dade dos meus Colegas que, apesar des
te plenário desolador, procuram evi
dentemente, acorrer, como cireneus, a 
·~e..ste modesto rep~esentante do Movi
mento Democrático Brasileiro ... 

O Sr. José Samey - Não apoiado! 
O SR. DANTON JOBIM - ... que ten

ta dar um brilho razoável a estas ligei
ras observações sobre a conveniência do 
completo restabelecimento da liberdade 
de imprensa no País. 

O Sr. José Samey - Ao contrário. A 
Casa está ouvindo com grande encan
tamento V. Ex.a Apenas é que, na rea
lidade, parece que a influência das 
horas determina certa ebulição no ple
nário, vez que às dezessete horas é difícil 
termos sessões tensas. Assim, ajudare
mos bastante a distensão se começarmos 
a discutir a distensão às cinco horas da 
tarde. 

O SR. DANTON JOBIM - V. Ex.a sabe 
que este orador sempre foi tranqüilo nos 
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seus pronunciamentos nesta Casa. Mes
mo versando os temas mais difíceis, mais 
candentes, sempre procurei estabelecer 
uma atmosfera de convivência simpáti
ca de convivência, vamos empregar a 
p~lavra correta, democrática e parla
mentar dentro do Senado da República. 

O Sr. José Sarney - Todos somos tes
temunhas do comportamento exemplar 
de V. Ex.a e tenho feito, várias vezes, 
referência de que o Parlament:J brasilei
ro falará da heróica passagem de V. Ex.a 
na Oposição, dos sete Senadores que 
cumpriram dificilmente com a sua mi~
são. E V. Ex.a sempre teve, dentro desta 
Casa, a maior admiração de todos nós. 
Vejo que as idéias de V. Ex.a, hoje. fru
tificaram, porque, há dois dias, no meio 
daquele debate tão intenso que tivemos 
oportunidade de ouvir, o MDB reconhe
cia que devíamos todos apoiar a política 
do Presidente, numa distensão gradual, 
firme e segura para não termos retro
cesso. As aspirações, diziam os eminen
tes Líderes do Partido de V. Ex.a, podem 
ser maiores, mas a realidade é que o 
Partido de V. Ex.a aceitava a conduta 
do Presidente da República no caminho 
do desenvolvimento político. 

O Sr. Eurico Rezende - Permita-me 
V. Ex.a um último aparte? 

O SR. DANTON JOBIM - Poi.s não, 
Senador. 

O Sr. Eurico Rezende - Devo acres
centar que a característica fundamen
tal e a mais cativante e mais aplaudida 
de v. Ex.a, no seu comportamento par
lamentar, não é a cordialidade; é, so
bretudo a isenção ,a imparcialidade. V. 
Ex.a não recebe a influência nem do 
calor da ortodoxia situacionista, nem do 
radicalismo, do passionalismo oposicio
nista. V. Ex.a examina os temas. os fatos, 
os homens com a óptica da isenção. Eu 
mesmo tive oportunidade, em Mato Gros
so de usar um discurso de V. Ex.a num 
ep'isódio importantíssimo para o País. 
Recentemente, o Governo Fede·ral me 
mandou - até i.sto faço, Excelêr.cia -
fazer um júri em Cuiabá, em termos de 
assistente do Ministério Público, num 
julgamento da maior importância, da 
maior repercussão internacional, rela
cionado com um crime hediondo, prati
cado em 1962. Naquele ano, houve o 
massacre dos "Cintas-Largas", em Mato 
Grosso, e a impren.>a estrangeira, prin
cipalmente a f!ancesa e a !'J-lemã, cheg~u 
ao disparate, a monstruosidade de afu
mar que o G:Jverno brasileiro, incapaci-

tado de integrar o índio na comunidade 
nacional, apelava para o extermínio, isto 
é para o genocídio. Então, minha c:m
Úatacão pelo Governo, para atuar cerno 
acusa-dor particular, teve como finali
dade procurar desmanchar aqueb pe
nosa imagem que se projetou contra o 
Brasil no exterior. A princípio, acusa
vam ~ Governo brasileiro de ·conivente 
ou de mandante do genocídj.o. Dep:Jis, 
como a apuração criminal ficasse muito 
retardada. passaram a acusar o Governo 
brasileiro de conivência, de estar prote
gendo os crimin?sos. ~ntão, co~pareci .a 
esse júri que foQl reahzado. Ahas, parti
ciparam doQ ex~ermínio dez seringuaircs 
e apenas um sobreviveu, que alega que 
os mandantes ordenaram o extermínio 
dos mandatários: seis morreram assassi
nados· dois, que nadavam muito bem, 
morre'ram afogados e os outros doi.s em 
desastre de carro. Então, foi julgado o 
único sobrevivente: Ramim Gosta. En
tão, tive necessidade de provar duas coi
sas: primeiro, que aquele julgament:J era 
um episódio importantíssimo, porque cor
respondia ao julgamento do Bmsil lá 
fora; em segundo lugar, que a acusação 
de genocídio que pesava sobre o Goyerno 
brasileiro se erigia numa calúnia, tanto 
assim que a.s Bancadas parlamentares 
da ARENA e da Oposição, no Congresso 
Nacional, se uniram para repelir a infâ
mia daquelas acusações da imprensa es
trangeira. Tive a oportunidade de ler 
um discurso que V. Ex.a fez aqui, de
fendendo o Governo brasileiro, afirman
do que, absolutamente, o Governo de 
nosso País não se compactuava com a 
política de extermínio de índios, cuja 
responsabilidade cabia apenas a gruuos 
de bandidos, que se armavam para ex
plorar o nosso gentio, procurando, com 
isto, se apropriar da sua poaia ou, en
tão, estender a fronteira econômica cios 
seringais ou, então na bnsca. de mi:P.e
rais. Tive oportunidade de ler no júri 
de Cuiabá um longo trecho do memorá
vel discurso de V. Ex.a que caracterizava 
mais uma vez. como se vezes anteriores 
não bastassem, de maneira brilhante e 
convincente, a isenção com que V. Ex.a 
examina, repito, oQ.S temas, o.s fat·Js e cs 
homens. 

O SR. DANTON JOBIM - Muito cbri
gado pelas palavras de V. Ex.a 

Devo esclarecer que esse discurso foi 
calcado exatamente num vo.to que l?r?
feri na qualidade, pode-se d1zer, de JUIZ, 
no conselho de Defesa dos Direitos da 

l 
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Pessoa Humana. Naquela ocasião, apre
sentei trabalho minucioso sobre o assun
to, após o inquérito a que procedi, e che
guei a determinadas conclusões. A mais 
importante delas é que não se configu
rava, de nenhu.'n modo, a figura do 
genocídio, explorada pela imprensa es
trangeira, sobretudo a alemã. 

Agradecendo, pois, os apartes que aqui 
me foram dados e que serãD inseridos 
no meu discurso, para melhorá-lo, quero 
terminar dizendo que considero, real
mente, a ampla liberdade da informacão 
e do debate como de alta prioridade én
tre aquelas franquias que devem ser res
tauradas, o mais cedo possível, pelD Go
verno da Revolução. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah.) 
- Tem a palavra o nobre Senador José 
Sarney. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presidente 
Srs. Senadores, o cumprimento de abri: 
gações inadiáveis não me permitiu no 
dia próprio, vir a esta tribuna para Ó re
gistro de uma data no calendário das 
efemérides que assinalam os servicos 
técnico-profissionais de âmbito e impÓr
tância nacionais. 

Fazendo-o hoje, com atraso nem por 
is.so é menos caloroso e sincero o elogio, 
a que venho, pelo transcurso do trigés
simo sétimo aniversário de fundação do 
Instituto Br.asileiro de Geografia e Esta
tística, de tão altos e tão assinalados ser
viços ao país. 

O IBGE - cuja sigla é tão admirada 
e tão respeitada - resultou de um ato 
do Governo que, em 29 de maio de 1938, 
fundiu naquele Instituto os antigos Con
selho Nacional de Geografia e Conselho 
Nacional de Estatística, criando uma or
ganização administrativa perfeitamente 
adequada a promover a coordenação dos 
serviços oficiais (federais, estaduais e 
municipais) e da iniciativa particular, no 
campo das atividades estatísticas e geo
gráficas, e que veio, por isso mesmo, dar 
novo sentido à estatística brasileira, uni
formizando os p,adrões de apresentação 
tabular e efetuando diretamente levan
tamento e inquéritos no plano nacional, 
além de sistematizar as estatísticas ori
undas de outras fontes, todas ela.s cole
tadas e elaboradas sob orientação téc
nica. 

Moderna, e cientificamente, não é pos
sível administração da coisa pública, 

mormente num país de extensão conti
nental, sem que se conheçam as reali
dades nacionais que as estatísticas for
necem, sem que se saiba, o melhor pos
sível, todas as minúcias da nossa geo
grafia. 

Foi com a criação do IBG - e com os 
Recenseamentos Ger.ais de 1940, 1950 e 
1960 - notadamente o primeiro dele.i-
que se inaugurou a era dos modernos le
vantamentos censitários brasileiros, que 
deixaram o aspecto exclusivamente pre
so ao Censo Demográfico e partir.am pa
ra novas configurações, destacadamente 
os Censos Econômicos: Agropecuário, In
dustrial, Comercial e de Serviços - cuja 
interpretação científica tanto tem con
tribuído para novos e dilatados caminhos 
postos à disposição da alta administra
ção do País. 

Logrando, com o passar dos anos, obter 
não só o aumento da produção de infor
mações, como também o .aprimoramento 
dos processos usados, o IBGE cresceu e 
se aprimorou, vindo a merecer do Go
verno da Revolução, em 1967, a sua jus
tíssima transformação, eis que, aí, foi 
reorganizado sob a forma de Fundação, 
que lhe deu maior mobilidade e lhe per
mitiu, conforme a Lei, estabelecer que os 
levantamentos a serem realizados se en
quadrariam no Plano Nacional de Esta
tística, onde se tornou obrigatória a 
prestação de informações por parte de 
pessoas físicas e jurídicas a fim de que, 
em verdade, bem conhecidas ficassem as 
realidades nacionais. 

O ,avanço dos serviços do IBGE, segui
do de uma constante modernização de 
seus métodos, levou aquela Fundação, já 
em 1971, com a implantação de moder
nos processos de computação eletrônica 
e a constituição do seu famoso Banco de 
Dados, a constituir o Instituto Brasileiro 
de Informática, com o que v,ai aquele ór
gão podendo atender à crescente deman
da de informações, seja por parte do 
Governo, seja por parte de particulares, 
e como lógica resultante do processo de 
desenvolvimento económico e social do 
País. 

Novas e atuais estrutur.as legais se fi
xaram, e hoje constitui objetivo básico 
do IBGE' assegurar informações e estu
dos de natureza estatística, geográfica 
e cartografia necessários ao conheci
mento da realidade física, económica e 
social do país, visando especialmente aéi 
planejamento económico e social e à se
gurança nacional. E tais missões legais 
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são, de fato, levadas ,a efeito com o maior 
sucesso, logrando o IBGE acompanhar o 
efetivo ritmo de ·desenvolvimento do 
Brasil. 

Não resiste à tentação- Sr. Presiden
te - de repetir para o Senado Federal a 
súmula das atividades do Instituto Bra
sileiro de Geogr.afia e Estatística, sobre
tudo porque esta síntese como que de
fine, por si só, a importância da missão, 
que vem sendo cumprida com rigor, com 
acuidade e com patriotismo. 

A base de trabalho do ffiGE se assenta 
nestes misteres: coleta de informações; 
estatísticas censitárias; estatísticas con
tínuas; estatísticas derivadas; pesquisas, 
análises e estudos geográficos; atividades 
geodésicas e cartográficas; estudo dos re
cursos naturais; informática; divulgação 
de informações. 

Aos leigos - mesmo aos menos versa
dos - pode parecer um programa exces
sivamente largo e por demais ambicioso. 
Em verdade, contudo, este rol atende 
exatamente ao que é preciso atender. 
Nem se pode pensar, em termos de admi
nistração inteligente e atualizada, na 
possibilidade de governar à margem dos 
elementos que a Fundação IBGE põe ao 
alcance de todo o País. 

Assim - Sr. Presidente, Srs. Senadores 
- registrando a passagem do 37.0 ani
versário da Fundação do IBGE, rendo 
homenagem àqueles pioneiros, que o 
idealizaram e o projetaram no respeito e 
na .admiração do Brasil, como saúdo, to
dos quantos, ao passar dos anos, empre
enderam as reformas que atualizaram e 
dinamizaram aquele órgão, bem como 
festejo os que, nos dias de hoje, guardam 
as tradições ibegeanas e aumentam, com 
a sua capacidade de trabalho, com o seu 
descortino e com a sua preparação cien
tífic.a a qualidade sempre alteada dos 
inestimáveis serviços que o IBGE presta, 
indistintamente, aos particulares e a to
dos os escalões da administração da coi
sa pública no Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) 
- Não há mais oradores inscritos. 

Designo p.ara a Sessão Extraordinária 
do Senado Federal, anteriormente convo
cada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 23, de 1975 (apresentado 

pela Comissão de Economia como con
clusão de seu Parecer n.0 109, de 1975), 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 
1974, todas do Senado Feder:al, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Cle
mentina (SP) eleve, em Cr$ 350.000,00 
(trezentos e cinqüenta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n.o 110, de 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 24, de 1975 (apresentado 
pela Comissão de Economia como con
clusão de seu Parecer n.o 111, de 1975), 
que s!lspende a proibição contida na Re
soluçao n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para per
miti r que a Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense (SP) eleve, em Cr$ 
600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n.o 112, de 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade. 

3 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Resolução n.0 25, de 1975 (apresen
tado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n.0 113, de 
1975), que suspende a proibição contida 
na Resolução n.o 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, 
de 1974, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Taboão da Serra (SP) ele
ve, em Cr$ 5. 000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros) o montante de . sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n.0 114, de 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça,, pela 

constitucionalidade e juridicida
de. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 

cinco minutos.) 
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76.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 19 de junho de 1975 

(Extraordinária) 

PRESID:íl:NCIA DO SR. MAGALIIAES PINTO 

Às 18 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
J-osé Lindoso - Renato Franco -
Alexandre C-osta - Henrique de La 
Rocque - José Sarney - Helvidio 
Nunes- Petrônio Portella- Mauro 
Benevides- Virgílio Távora- Wil
son Gonçalves - Agenor Maria -
Dinarte Mariz - Domício G<mdim -
Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Wilson Campos -
Arnon de Mello - Luiz Cavalcante 
- Teotônio Vilela - Augusto Fran
co - Gilvan Rocha - Lourival Bap
tista - Heitor Dias - Luiz Viana 
- Ruy Santos- Dirceu Cardoso
Eurico Rezende - João Calmon -
Amaral Peixoto - Roberto Saturni
no - Vasconcelos Torres - Benja
mim Farah - Danton Jobim - Nel
son Carneiro - Gustavo Capanema 
- Itamar Franco - Magalhães 
Pinto -Franco Montoro- Orestes 
Quércia - Orlando Zancaner - Lá
zaro Barboza - Osires Teixeira -
Italivio Coelho - Mendes Canale -
Saldanha Derzi - Accioly Filho -
Leite Chaves- Mattos Leão- Eve
lásio Vieira - Lenoir Vargas 
Otair Becker - Daniel Krieger -
Paulo Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 59 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a Ses
são. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 245, de 1975 

Nos termos do art. 313 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício 
e prévia distribuição de avulsos para o 

Projeto de Lei da Câmara n.0 39, de 
1975, que "retifica a Lei n.0 6 .142, de 28 
de novembro de 1974, a fim de corrigir 
omissão nos níveis de classificação dos 
cargos do Grupo-Serviço de Transporte 
Oficial e Portaria do Quadro Permanen
te da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 5.a Região", a fim de que 
figure na Ordem do Dia da Sessão se
guinte. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1975. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A matéria a que se refere o requeri
mento aprovado figurará na Ordem do 
Dia da próxima Sessão. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução n.0 23, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco

nomia, como conclusão de seu Pa
recer n.0 109, de 1975), que suspende 
a proibição contida na Resolução 
n.0 58, de 19·68, revigorada pelas de 
n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Clementina (SP) eleve, em .... 
Cr$ 350. 000,00 (trezentos e cinqüen
ta mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 
PARECER, sob n.0 110, de 1975, da 

Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam per

maneçam sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

Item 2 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resoluçã.o n.0 24 de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia, como conclusão de seu Pare
cer n.0 111, de 1975), que suspende a 
proibição contida na Resolução n.o 
58, de 1968, revigorada pelas de n.os 
79, de 1970, 52, de 1972, e 35 de 1974, 
todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense (SP) eleve, em 
Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cru
zeiros), montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECER, sob n.0 112, de 1975, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam per

maneçam sentados. (Pausa.) 
A·provado. 
o projeto vai à Comissão de Redação. 

Item 3 
Discussão, em turno único, do 

Projeto de Resolução n.0 25, de 
1975 (apre.sentado pela Comissão de 
Economia, como conclusão de seu Pa
recer n.0 113, de 1975), ·que suspen
de a proibição contida na Resolução 
n.0 58, de 1968, revigorada pelas de 
n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Taboão da Serra (SP) eleve, em 
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n.0 114, de 1975, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
Sobre a mesa, redações finais dos pro-

jetas de resoluções aprovados na Ordem 
do Dia da presente Sessão e que, nos ter
mos do parágrafo único do art. 355 do 
Regimento Interno, se não houver obje
ção do Plenário, serão lidas pelo 1.0 -Se
cretário. (Pausa.) 

São lidos os seguintes: 

PARECER 
N.0 173, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a Redaçã.o Final do Projeto 
de Resolução n.0 23, de 1975. 

Relator: Sr. Renato Franco 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 23, de 1975, 
que suspende a proibiçã{) contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, 35, de 
1974, t{)das do Senado Federal para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Cle
mentina SP) eleve, em Cr$ 350.000,00 
(trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida C{)nsolidada. 

Salas das Comissões, em 19 de junho 
de 1975 

Danton Jobim, Presidente - Renato 
Franco, Relator - Orestes Quércia 
José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 173, de 1975 

Redação Final do Projeto de Reso
lução n.0 23, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, incis·o VI, da 
Constituição, e eu, , Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.0 , DE 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Clementina, Estado de São Paul<D, 
eleve, em Cr$ 350.000,00 (trezentos e 
cinqüenta mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58, de 
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1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Sena
do Federal, para permitir que a Prefeitu
ra Municipal de Clementina, Estado de 
São Paulo, eleve, em Cr$ 350.000,00 (tre
zentos e cinqüenta mil cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de 
poder contratar empréstimo junto à Cai
xa Econômica do Estado de São Paulo, 
destinado ao financiamento de obras de 
pavimentaçãQ asfáltica de vias públicas 
daquela cidade. 

Art. 2.0 -Esta resolucão entra em vi
gor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 174, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Resolução n. o 24, de 1975. 

Relator: Sr. Orestes Quércia 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 24, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense (8P) eleve, em Cr$ 
600.000,00 (seiescentos mil cruzeiros, o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 19 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Orestes Quércia, Relator- Renato Fran
co - José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 174, de 1975 

Redação Final do Projeto de Reso
lução n.0 24, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apr·o
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.o , DE 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n,os 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Américo Brasiliense, Estado de 
São Paulo, eleve, em Cr$ 600. 000,00 
(seiscentos mil cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal res·olve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 

52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Sena
do Federal, para permitir que a Prefeitu
ra Municipal de Américo Brasiliense, Es
tado de São Paulo, eleve, em Cr$ .... 
600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, a 
fim de que possa contratar empréstimo, 
de igual valor, junto à Caixa Econômica 
do Estado de São Paulo, destinado ao fi
nanciamento de obras de pavimentação 
rr:fáltica ele vias públicas já dotadas de 
rede de água e esgotos. 

Art. 2.0 - Esta resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 175, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Resolução n.0 24, de 1975. 

Relator: Sr. Orestes Quércia 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 25, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.o> 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974. todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de 
Taboão da Serra, Estado de São Paulo, 
eleve, em Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Comissões, em 19 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Orestes Quércia, Relator- Renato Fran
co- José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 175, ·de 1975 

Redação Final do Projeto de Re
solução n.0 25, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
v·ou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.o , DE 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.os 58, de 1968, 79, · de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Taboão da Serra, Estado de São 
Paulo, eleve em Cr$ 5. 000.000,00 
(cinco milhões de cruzeil'os) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n,o3 79, de 1970, 
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52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Sena
do Federal, para permitir que a Prefeitu
ra Municipal de Taboão da Serra, Estado 
de São Paulo, eleve, em Cr$ 5. 000.000,00 
(cinco milhões de cruzeiros), o limite de 
sua dívida consolidada, a fim de que pos
sa contratar empréstimo junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo, des
tinado ao financiamento de obras de pa
vimentação asfáltica de vias públicas 
daquela cidade. 

Art. 2.0 
- Esta resolução entra em vi

gor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- As redações finais que acabam de ser 
lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. L0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 246, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica
ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 23, de 1975, que suspende a proi
bição contida na Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 
1970, 72, de 1972, e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Clementina (SP) 
eleve, em Cr$ 350.000,00 (trezentos e cin
qüenta mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1975. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em conseqüência, passa-se à imedia
ta apreciação da redação final do Proje
to de Resolução n.0 23, de 1975, lida an
teriormente. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) Encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam per

maneçam senta dos. ( Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

REQUERIMENTO 
N.0 247, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica-

ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 24, de 1975, que suspende a proi
bição contida na Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 
51, de 1972, e 35, de 1974, todas do Sena
do Federal, para permitir que a Prefei
tura Municipal de Américo Brasiliense 
(SP) eleve, em Cr$ 600.000,00 (seiscentos 
mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1975. -Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com a decisão do Plenário, 
vai-se passar à apreciação da redação 
final do Projeto de Resolução n. 0 24, de 
1975, já lida pelo Sr. L0 -Secretário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, per-

maneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
Sobre a mesa, requerimento de dispen

sa de publicação que será lido pelo Sr. 
L o-secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 248, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica
ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolu
ção n.o 25, de 1975, que suspende a proi
bição contida na Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Sena
do Federal, para permitir que a Prefei
tura Municipal de Taboão da Serra (SP) 
eleve, em Cr$ 5. 000.000,00 (cinco milhões 
de cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1975. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De conformidade com a deliberação 
do Plenário, passa-se à imediata apre
ciação da redação final do Projeto de 
Resolução n.0 25, de 1975. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
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Não havendo quem queira discuti-la, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, per-

maneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
Lembro aos Srs. Senadores que o 

Congresso Nacional está convocado para 
uma Sessão a realizar-se hoje, às deze
nove horas, no plenário da Câmara dos 
Deputados, destinada à apreciação das 
Propostas de Emenda à Constituição n.0s 
8 e 10, de 1975. 

Lembro, ainda, aos Srs. Senadores que, 
em se tratando de emenda à Constitui
ção, a votação será pelo processo nominal 
e começará pelo Senado. 

Nada mais havendo que tratar, vou en
cerrar a Sessão, designando para a de 
amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Reque
rimento n.0 237, de 1975, dos Srs .. Sena
dores Ruy Santos e Daniel Krieger, so
licitando a transcrição, nos Anais do 
Senado, dos discursos pronunciados em 
Rivera no Uruguai, pelos Presidentes 
Ernestó Geisel e Juan Maria Bordaberry, 
do Brasil e do Uruguai, respectivamente. 

2 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara n.0 39, de 1975 (N.0 

3-B/75 na Casa de origem), de iniciativa 
do ser{hor Presidente da República, que 
retifica a Lei n.0 6 .142, de 28 de novem
bro de 1974, a fim de corrigir omissão nos 
níveis de classificação dos cargos do 
Grupo-Serviços de Transporte Oficial e 
Portaria do Quadro Permanente da Se
cretaria do Tribunal Regional do Traba
lho da 5.a Região, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 171 
e 172, de 1975, das Comissões 

- de Serviço Público Civil e 
- de Finanças. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.0 1, de 1975 (n.0 

1-B/75 na Câmara dos Deputados), 
aprovando decisão do Presidente da Re
pública que ordenou a execução do ato 
que concedeu reajustamento de proven
tos ao servidor aposentado Darcy dos 
Santos Ribeiro, Tesoureiro-Auxiliar do 
Quadro de Pessoal da Marinha, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 115, 
de 1975, da Comissão 

- de Finanças. 
4 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n.o 153, de 1975, da Comissão do Distrito 
Federal sobre o Ofício "S" - 26, de 1974, 
do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral encaminhando ao Senado o Rela
tório 'e o Parecer Prévio sobre as contas 
do Governo do Distrito Federal, no exer
cício de 1973, que conclui pela prelimi
nar: 

"Converter em diligência o processo 
referente às contas do Governo do 
Distrito Federal, relativas ao ano de 
1973, paar as providênci3:s. cabíveis à 
apuração das responsab1hdades ar
güidas". 

Com voto vencido dos Srs. Senadores 
Osires Teixeira e Carlos Lindenberg, e 
voto vencido em separado, dos Srs. Se
nadores Saldanha Derzi e José Augusto. 

5 

Discussão em primeiro turno (aprecia
ção prelimi:har da juridicidade, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n.0 149, de 
1974, de autoria do Sr. Senador Vascon
celos Torres, que estab~l~ce placa espe
cial para viaturas de MediCos, tendo 

PARECER, sob n.0 129, de 1975, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela in
j uridicidade. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 

50 minutos.) 



77.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 20 de junho de 1975 

PRESIDt:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Lindoso - Alexandre Costa -
Henrique de La Rocque José Sarney 
- Helvídio Nunes - Petrônio Por
tella - Wilson Gonçalves - Ruy 
Carneiro - Marcos Freire - Wilson 
Campos - Luiz Cavalcante - Au
gusto Franco - Eurico Rezende -
Benjamim Farah - Gustavo Capa
nema - Itamar Franco - Maga
lhães Pinto - Franco Montoro -
Lázaro Barboza - Accioly Filho -
Leite Chaves- Mattos Leão-'- Otair 
Becker - Daniel Krieger - Paulo 
Brossard- Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-A lista de presença acusa o compare
cimento de 28 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFíCIO 

DO SR. PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

- N.0 S/26175 (n.0 12/75-P-MEC na ori
gem), encaminhando ao Senado cópias 
das notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Fe
deral nos autos do Recurso Extraordi
nário n. 0 78. 568, do Estado do Amazo
nas, o qual declarou a inconstitucio
nalidade do art. 119, da Constituição 
daquele Estado, na redaçã-o da Emen
da Constitucional n.0 1, de 30-9-1970. 

PARECERES 

PARECER 
N.o 176, de 1975 

da Comissão de Relações Exterio
res, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo n.0 5, de 1975 (n.o 6-B, de 1975, 
na origem), que "aprova o texto da 
Convenção Universal sobre o Direito 
do Autor, revista em Paris, a 24 de 
julho de 1971, firmada pelo Brasil 
por ocasião da Conferência Diplo
mática de Revisão da Convenção 
Universal sobre o Direito do Autor, 
realizada naquela cidade, de 5 a 24 
de julho de 1971. 

Relator: Sr. Itamar Franco 

Com a Mensagem n.o 24, de 1975, o 
Senhor Pre.sidente da República encz..
minha ao Congresso Nacion[!.l, na con
formidade do disposto no art. 44, item I, 
da Constituição Federal, o texto da Con
venção Universal sobre o Direito do Au
tor, revista em Paris, a 24 de julho de 
1971, firmada pelo Brasil por ocasião da 
Conferência Diplomática de Revisão da 
Convenção Universal sobre o Direito do 
Autor, realizada em Paris, de 5 a 24 de 
julho de 1971. 

A matéria é acompanhada de Exposi
ção de Motivos do Sr. Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, na qual S. Ex. a 
ressalta a conveniência, para o Brasil, 
em aderir ao ato internacional sob exa
me. 

O presente acordo visa, em primeiro 
lugar, a ampliar o campo de proteção 
dos direitos autorais para neles incluir, 
além do direito de tradução, o de repro
duçã,o, o de apresentação, o de execução 
pública e o de radiodifusào. 
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A segunda inovação, e esta de grande 
alcance para o.s países em via de desen
volvim~nto, refere-se à possibilidade de 
traduçao de obras, sob o regime de licen
ças obrigatórias, na forma regulamenta
da no artigo V (ter). 

A reprodução de obras, sob licença 
obrigatória, é igualmente prevista no ar
tigo V (quater). 

Informa a exposição ministerial que 
os seguintes países já ratificaram o pre
sente ajuste: República Federal da Ale
manha, Argélia, Bulgária, Camarões, Es
panha, Estados Unidos da América, 
França, Grã-Bretanha, Hungria, Iugos
lavia, Mônaco. Noruega, Quênia, Senegal 
e Suécia. 

Antes de ser enviado o texto à apre
ciação do Congresso Nacional, foi o mes
mo submetido ao exame do Ministério 
da Justiça, que, com o parecer constante 
do Aviso 704, de 4-12-74, considerou-o 
adequado à legislação interna brasileira, 
notadamente à recente Lei n.0 5. 988, de 
14-12-73, que reformulou as normas até 
então reguladoras dos direitos autorais. 

Na Câmara dos Deputados, a matéria 
foi aprovada após receber pareceres fa
voráveis das Comissões de Relacões Ex
teriores..! de Constituição e Justiça e de 
Educaçao e Cultura. 

Ante o exposto, e tendo em vista que 
o presente ajuste permitirá ao País tirar 
proveito do regime preferencial de licen
ças obrigatórias, somos pela aprovação 
do texto da referida Convenção, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo n.0 

5 de 1975. 

Sala das Comissões, em 4 de junho de 
1975. - Daniel Krieger, Presidente -
Itamar Franco, Relator - Nelson Car
neiro- Arnon de Mello- José Sarney 
- Mauro Benevides - Leite Chaves -
Gilvan Rocha. 

PARECER 
N.0 177, de 1975 

da Comissão de Educacão e Cultu
ra, sobre o Projeto de :o~·creto Legis
lativo n.0 5, de 1975. 

Relator: Sr. Tasso Dutra 
Pela Mensagem n.0 24, de 19 de feve

reiro do corrente ano, o Senhor Presi
dente da República submete ao exame do 
Congresso Nacional o texto da "Conven
ção Universal sobre o Direitor do Autor, 
revista em Paris a 24 de julho de 1971 e 
firmada pelo Brasil ao ensejo da Confe
rência Diplomática da Revisão da Con-

venção Universal sobre o Direito do Au
tor, realizada naquela capital de 5 a 24 
de julho de 1971". 

Na Exposição de Motivos que acompa
nha ~ !eferida Convenção Universal, o 
Sr .. Mimstro de Estado das Relações Ex
terrores esclarece que este instrumento 
tem d_9is obj~ti'~os principais: 1) ampliar 
a ncçao de d1re1to do autor nela incluin
do, além do dire~to de trad~ção, os direi
tos fu!?-damentars de_ reprodução, apre
sentaçao ou execuçao e radiodifusão· 
2) introduzir disposições em favor do~ 
países em desenvolvimento a fim de 
atender às suas necessidades em matéria 
de ensino e de pesquisa. 

Para consubstanciar no texto existen
te tais objetivos, a Conferência Diplomá
tica a~itou-lhe três novos artigos, man
tendo malterados os demais dispositivos. 

No primeiro (V bis), são definidos os 
benefícios do regime preferencial criado 
pela Convenção, dentre os quais poderá, 
ad libitum, figurar o nosso País bem co
mo a duração do referido regime. 

O segundo artigo (V ter) diz respeito 
à tradução de obras sob o. regime de li
cença obrigatória, reduzindo, em deter
minadas condições, para até um ano, o 
período de sete anos previsto no texto 
aprovado em 1952. 

O terceiro dispositivo (V quater) refe
re-se à reprodução de obras sob licença 
obrigatória, fixando diferentes prazos de 
acordo com a natureza e a finalidade da 
obra. 

Com o objetivo, ainda, de permitir aos 
países em desenvolvimento, signatários 
da Convenção de Berna, maior liberdade 
de adaptação às normas internacionais 
referentes aos direitos do autor, o novo 
texto,· da Declaração anexa ao Art. XVII, 
suspende os efeitos da chamada "cláusu
la de salvaguarda". 

É de se ressaltar, por outro lado, que o 
presente texto, revisado pela Convenção 
Universal de Paris, não conflita com a 
atual legislação brasileira sobre os di
reitos autorais, consubstanciada na Lei 
n.0 5. 988, de 14 de dezembro de 1973, 
como comprova o parecer do Ministério 
da Justiça, constante do Aviso n.0 704/74. 

Há conveniência e oportunidade de o 
governo brasileiro ratificar o presente 
texto, vez que, entre outras vantagens, 
permite ele que o Brasil, como País em 
via de desenvolvimento, tire proveito do 
regime preferencial, além de proporcio-
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nar-lhe maiores vantagens no tocante às 
suas necessidades em matéria de ensino 
e de pesquisa. 

Diante do exposto, a Comissão de Edu
cação e Cultura é de parecer que o Pro
jeto de Decreto Legislativo em apreço 
deve ser aprovado. 

Sala das Comissões, em 19 de junho de 
1975. - Gustavo Capanema, Presidente 
eventual- Tarso Dutra, Relator- Men
des Canale - João Calmon - Amon de 
Mello - Helvidio Nunes - Henrique de 
La Rocque. 

PARECER 
N.os 178, de 1975 

da Comissão de Agricultura, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara, n.o 29, 
de 1975 (n.0 5-B, de 1975, na Casa de 
orig1em), qu~ "autoriza o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA a doar o imóvel 
que menciona". 

Relator: Sr. Agenor Maria 

Pelo presente Projeto de Lei, o INCRA 
transfere, por doação, ao Estado do Rio 
de Janeiro, dois lotes situados à Rua Fa
xina, n.o 93, dentro dos limites da Fazen
da Nacional de Santa Cruz, no Municí
pio do Rio de Janeiro. 

Os terrenos têm área e localização in
dicadas no art. 1.0 , e a doação tem o 
objetivo de regularizar (art. 2.0 ) a situa
ção dominial do imóvel, onde está fun
cionando, desde 1944, a Escola Pública 
Nair da Fonseca. 

Ao Estado donatário caberá indenizar, 
todavia, o Espólio de Honório Santos Pi
mente!, das benfeitorias existentes na 
área. desde que se comprove, na Justiça, 
a sua propriedade. 

o Projeto é oriundo do Poder Executivo, 
e foi encaminhado à deliberação do Con
gresso Nacional, nos termos do art. 57, da 
Constituição, acompanhado de exposição 
de motivos em que o Ministro de Estado 
da Agricultura informa ter sido o assun
to estudado pela Consultaria Geral da 
República, órgão que, pelo Parecer n.o 
525-H, ressaltou a necessidade de auto
rização legislativa, para que se processe 
a transferência do domínio do imóvel em 
referência. 

Na Câmara, a matéria foi aprovada 
pelo Plenário, após o parecer favorável 
das Comissões Técnicas. 

Somos, portanto, pela aprovação: do 
presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, em 4 de junho de 
1975. ·- Orestes Quércia, Presidente -
Agenor Maria, Relator - Renato Franco 
- Paulo Guerra - Altevir Leal - Otair 
Becker. 

PARECER 
N.0 179, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei ela Càmar:t n.0 29 de 
1975. 

O Projeto de Lei, ora submetido a esta 
Comissão, de iniciativa do Poder Execu
tivo, autoriza o Instituto Nacional de Co
lonização e Reforma Agrária - INCRA 
- a fazer doação ao Estado do Rio de 
Janeiro, dos lotes mencionados e descri
tos no seu art. 1.0 , ambos situados em 
Sepetiba, na Rua Faxina, n.0 93, e nos li
mites da Fazenda Nacional de Santa 
Cruz. 

Consoante a exposição de motivos do 
Ministro de Estado da Fazenda, na área 
a ser doada, funciona, desde 1944, a Es
cola Nair da Fonseca, e o art. 2.0 do nro
jeto estabelece a regularização da situa
ção dominial do imóvel, prevista a possí
vel indenização do Estado donatário ao 
espólio de Honório Santos Pimentel por 
comprovadas benfeitorias realizadas na 
área. Entende-se daí que o órgão doador 
do imóvel o faz, transferindo ao Estado 
do Rio o ânus daquela indenização, o que 
é prfeitamente compreensível. 

Não obstante a falta de informações, 
ao menos históricas, dcs direitos indeni
zatórios do espólio mencionado, consi
deramos corretos os termos da proposi
ção, pelo que somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 19 de junho de 
1975. - Amaral Peixoto, Presidente -
Roberto Saturnino, Relator - Leite Cha
ves - Virgílio Távora - Mauro Benevi
des - Helvídio Nunes - Wilson Campos 
- Tarso Dutra - Henrique de La Rocque 
- Ru,y Santos. 

PARECER 
N.o 180, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Lei do Sena
do n.0 164, de 1974, que "dispõe sobre 
a participação dos eleitores do Dis
trito Federal na eleição de Senado
res e Deputados Federais e dá outras 
providências". 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 
A finalidade da doação é esclarecida 

no art. 2.o, e está plenamente justificada. 
O nobre Senador Adalberto Sena apre

sentou o Projeto de Lei do Senado n.0 
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164, de 1974, por meio do qual visa a per
mitir o,ue os eleitores alistados no Distri
to Federal pcssam votar, nos pleitos pa
ra o Senado e a Câmara Federal, em 
candidatos de seu Estado ou Território 
de origem (art. 1.0 ), assim também que 
os brasilienses, ao completarem a idade 
eleitoral, possam optar por qualquer Uni
dade da Federacão como domicílio se
cundário (art. 2.0 ). 

Designado Relator, o ilustre Senador 
José Sarney ofereceu o parecer de fo
lhas 007 a 010 que conclui pela consti
tucionalidade e juridicidade da proposi
ção, e, no mérito, pela sua. aprovação. 

Assim não entendeu, porém, a maioria 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
que decidiu que o Projeto de Lei do Se
nad-o n.o 164, atenta contra o princípio 
federativo, vale dizer, contra a Consti
tuição vigente. 

Na verdade, autorizar o direito de par
ticipação, aos eleitores da Capital Fe
deral, nas eleições dos seus Estados ou 
Territórios de origem, bem como aos bra
silienses, ao completarem 18 anos, o de 
escolherem domicílio secundário, será 
permitir, na prática, aos que não interfe
rem na vida política das Unidades brasi
leiras de reduzido eleitorado, o poder de 
decidir eleições. 

Evidentemente, tal possibilidade, que à 
maioria desta Comissão pareceu plausí
vel quebraria o princípio federativo, pois 
que se hoje o corpo eleitoral de Brasília 
já ultrapassa a casa dos duzentos mil 
eleitores nas próximas eleições, pelo im
plementb de idade e face ao ritmo ace
lerado da.s correntes migratórias, tal 
número alcançará meio milhão de vo
tantes. 

Trata-se de "uma cassação de fato, que 
incide justamente sobre uma das parce
las mais esclarecidas e ponderáveis do 
eleitorado brasileiro", diz a justificação. 

É verdade, mas a Comissão de consti
tuição e Justiça entende que o meio de 
conjurá-la não é o proposto pelo nobre 
Senador Adalberto Sena, ma.s o de criar 
a ~epresentativida.de política local 

Pelo que somos pela inconstitucionali
dade da proposição. 

Sala das Comissões, em 18 de junho de 
1975. - Accioly Filho, Presidente - Hel
vídio Nunes, Relator - Italívio Co-elho -
Heitor Dias - José Lindoso - Henrique 
de La Rocque vencido - Leite Chaves 
- José Sarney, vencido. 

VOTO VENCIDO DO SR. 
JOSÉ SARNEY 

Apresentado em 1974, pelo ilustre Se
nador Adalberto Sena, em fins de no
vembro, posteriormente ao último pleito 
para a Câmara, o Senado e as Assem
bléias Legislativas, o Projeto sob nosso 
exame visa a permitir possam os eleito
res alistadcs no Distrito Federal votar 
nos pleitos parlamentares de âmbito na
cional, c'onsiderada de "origem", para tal 
fim, "a Unidade da Federação onde te
nha sido lavrado o registro de nascimen
to do eleitor", .enquanto os nascidos na 
Capital da República poderão cptar, de
finitiva e irretratavelmente, por uma 
unidade federativa como "domicilio se
cundário". 

2. No último pleito, em novembro de 
1974, os eleitores residentes no Distrito 
Federal puderam votar nos candidatos 
ao Senado e à Câmara dos Deputados, 
dos Estados de que eram originários seu.s 
títulos, conforme lembra o autor da pro
posição, ao assinalar: 

"A maturidade cívica da Capital fi
cou mais do que provada no pleito de 
15 de novembro último, quando fo
ram sufragados candidatos ao Sena
do e Câmara Federal. Quem observou 
o ambiente eleitoral em Brasilia, cer
tamente viu a euforia dos que vota
ram e a frustração dos que não pu
deram participar daquela ordeira 
festa cívica." 

3. Trata-se, na verdade, de emprestar 
maior amplitude a uma experiência que 
se mostrou vitoriosa, uma vez que a pro
posição visa a definir, para os mesmos 
efeitos obtidos nas urnas de 1975: 

a) a situação dos eleitores alistados no 
Distrito Federal, possibilitando-lhes a 
escolha da Unidade federada de cujo 
pleito desejem participar; 

b) a permitir, acs nascidos na Capital 
da República, atingida a idade e preen
chidos os requisitos para o exerc1cio do 
voto a opção por uma Unidade da Fe
der~ção, como "domicilio secundário", 
com vistas a tal participação; 

c) a tomar aplicáveis tais dispcsições 
aos brasileiros nascidos no exterior e aos 
cidadáios portugueses cam amparo, auan
to à cidadania, na legislação brasileira. 

4. o art. 4.o do projeto autoriza, adje
tivamente, o Tribunal Superior Eleitoral, 
a permitir a propaganda, em tais pleitos, 
através de cartazes, faixas, painéis vo
lantes, e horários próprios de rádio e te-
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levisão, "nos moldes que julgar conve
nientes", enqJianto o art. 5.o disciplina o 
envio das listas de eleitores brasilienses 
aos Tribunais Regionais Eleitorais, e o 
a~t. 6.0 confere ao T.S.E. a regulamenta
çao dessa Lei até 365 dias antes das elei
ções parlamentares de 1978. 

5. Apesar do princípio geral da isono
mia legal, acolhido em mais de um pas
so pela Constituição em vigor, os brasi
lienses, que adquirirão sua maioridade 
eleitoral a partir de 1978, bem como os, 
de outra naturalidade, que transferiram 
para a Capital da República o seu título, 
continuam sem direito de voto, desde 
quando os pleitos para Presidente e Vice
Presidente da República se tornaram in
d}:z:etos, ~om um Golégio próprio e espe
Cifico. Ja os que, residindo em Brasília, 
conservaram seu domicílio eleitoral em 
outras Unidades da Federação, puderam 
votar a 15 de novembro de 1974 nos can
didatos ao Senado e à Câmara dos Depu
tados. 

6. Entendemos que o preceito da iso
nomia tem caráter deontológico, perse
gue um ideal democrático nem sempre 
de possível caracterização praxística. As
sim, sofre exceções singulares, melhor, 
porém, para a sorte do sistema represen
tativo, que tais exceções sejam mínimas, 
no que tange ao exercício do voto direto, 
universal e secreto, fundamento basilar 
do governo representativo. 

Parece-ncs, sob esse aspecto, proce
dente a alegação da justificativa ao Pro
jeto: 

"São 209.000 cidadãos para quem o 
título de eleitor representa nada 
mais que um papel inútil, lembrado 
apenas como exigência de constar em 
processos burocráticos." 

Como de igual mod·o pertinente a se-
guinte constatação: 

"Centenas ou milhares de brasileiros 
estão completando 30 anos sem ha
ver jamais participado de uma vota
ção, pcrque, desde o plebiscito de 
1963, as urnas estão vetadas a-os elei
tores inscritos em Brasília, margina
lização perigosa e que já durou de
mais." 

7. Se, no mérito, a proposição parece
nos claramante justificada e amplamen
te justificável, não vemos, no seu con
texto, qualquer eiva de inconstitucicnali
dade, nem traços de injuridicidade, além 
de conformar-se à técnica legislativa e 
poder inserir-se, sem nenhuma descon
formidade, na sistemática eleitoral em 

vigor. Daí porque opinamos pela aprova
ção do Proj.eto. 

Sala das Comissões, em 11 de junho 
de 1975. -- José Sar.ney. 

PARECER 
N.0 181, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Lei do Sena
do n.0 94, de 1974, que "dispõe sobre 
os direitos da mulher e altera o art. 
248 do Código Civil Brasileiro". 

Relato•r: Sr. Helvídio Nunes 
De autoria do ilustre Senador vascon

c~los Torres, .o. pr_esente Projeto de Lei 
v1sa a P.erm1t1r a mulher desquitada, 
quando v1ver em concubinato adotar os 
apelidos do companheiro desde que com 
ele conviva há mais de 5' anos. 

Arquivado nos termos do art 367 do 
Regimento Interno, voltou a trámitação 
normal, face à aprovação do Requeri
mento n.0 70, de 1975. 

Por se tratar de matéria pertinente ao 
Código Civil, entendemos deva ser so
brestado o presente Prcjeto a fim de 
aguardar a tramitação do PrÓjeto de Lei 
d? ~xecut~v~, qu.e. institui o novo Código 
C1v1l Bras1le1ro, Ja encaminhado ao exa
me do Congresso Nacional (PLC n. o 634 
de 1975). ' 

Sala das qomiss.ões, em 11 de junho de 
1~7?. -- Accwly Filho, Presidente - Hel
vidio NlLiles, Relator - Italívio Coelho -
H~itor Dias - Henr!que de La Rocque -
Leite Chaves- Jose Sarney- José Lin
doso. 

PARECER 
N.0 182, de 1975 

da Comissão de Assuntos Reaio
nais, sobre o Pr.ojeto de Lei da Câ
mara .n.0 2, de 1974 (n.0 1.207-B/73, 
na ongem), que "estabelece área de 
atuação da SUDENE". 

Relator: Sr. Saldanha Derzi 
1. O nobre Deputado Manoel de Al

meida, representante de Minas Gerais 
apresentou na Câmara o Projeto de Lei 
n.0 1.207, incluindo "na área de atuação 
da SUDENE todo o território dos Muni
cípios de Manga, São Francisco e Ja
nuária, já incluídos na zona denominada 
Políg.ono das Secas"; e foi aprovado na 
outra Casa, subindo à revisão do Senado 
·onde tomou o n.0 2/1974. E aqui foi 
distribuído à Comissão de Assuntos' Re-
gi·onais. 

Nesta Comissão, foi apresentado ini
cialmente, um parecer, pedindo a opi-
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nião da SUDENE; e, oferecida esta, foi 
distribuído ao nobre Senador Gilvan 
Rocha, que lhe deu parecer contrário, 
de que pedi vista. 

2. Na sua informação, diz o Superin-
tendente da SUDENE: 

"a) os municípios mencionados não 
têm a totalidade de suas áreas in
cluídas no denominado Políg·ono das 
Secas, não tendo sido, de visto atin
gidos pela Lei n.0 4. 763, de 30-8-65, 
nem por pmvidências posteriores; 
b) a àprovação do Projeto impli
caria na inc-orporação à área de 
atuação daquela Superintendência, 
de superfície que vai além de 22.000 
km:.!, ou seja, superior à do Estado de 
Sergipe (21. 994 km!!) ; 
c) como os empreendimentos, loca
lizados e que venham a se localizar 
nessa ampla faixa que seria acres
cida, passariam a gozar dos incen
tivos fiscais, isenção e redução do 
Imposto de Renda, estes ficariam 
extremamente distendidos; e 
d) tal precedente implicaria em no
vas proposições, visando a novas am
pliações e a conseqüente pulveriza
ção de recursos, em detrimento dos 
objetivos da política de incentivos 
fiscais do governo, estabelecida em 
termos restritivos, é .claro, princi
palmente diante do evento dos novos 
programas para a região nordesti
na." 

E esta informação serviu de funda
mento para o parecer contrário do nobre 
Senador Gilvan Rocha. 

3. Rec·onhece a SUDENE que parte 
dos municípios de Manga, São Francisco 
e Januária já está incluída no Políg.ono 
das Secas, a que dá assistência aquele 
órgão; e que "tal precedente implicaria 
em novas proposições". Não há, entre
tanto, uma só palavra justificadora da 
não aceitação do Projeto. Não se diz, por 
exemp1o, que a área acrescida não é 
seca; e tud·o indica que esta área é tão 
.carente quanto a outra, dos mesmos mu
nicípi·os, já incluída no Polígono das 
Secas. A razão de incentivar outra pro
posição C·om o mesmo propósito nã·o é 
de aceitar; o importante apenas é se 
estas outras proposições tenham a jus
tiça desta em exame. Trata-se de região 
pobre de Minas Gerais que precisa por 
justiça ser atendida pela SUDENE; tão 
pobre quanto a área daqueles municí
pios já incluídos no Polígono das Secas. 

Vale frisar que, quando se tratava de 
delimitar a área subordinada à SUDENE, 
ainda na Câmara dos Deputados, estra
nhei o fato da inclusão parcial desses 
municípios, pois, já àquela época, não 
via razão alguma para a distinção que 
se fazia. Agora, portanto, vejo robuste
cida a minha posição anterior, conven
cida como estou da justiça que reveste 
a proposição sob exame. 

Por estas razões, sobretudo por coe
rência, não posso votar a favor do pare
cer do nobre Senador Gilvan Rocha; e 
opino favoravelmente à aprovação do 
Projeto n.0 2/1974 em exame. 

Salvo melh·or juízo. 
Sala das Comissões, em 17 de junho de 

1975. - Cattete Pinheiro, Presidente -
Saldanha Derzi, Relator - José Samey 
- Agenor Maria - Gilvan Rocha 
Renato Franco - Osires Teixeira. 

VOTO EM SEPARADO DO 
SR. GILVAN ROCHA 

Retorna a esta Comissão o Pr.ajeto de 
Lei que amplia a área de atuação da 
SUDENE aos municípios mineiros de 
Manga, São Francisco e Januária. 

Alega o autor, o Deputado Manoel de 
Almeida, que a presença dos citados mu
nicípi.as na zona do P.alígono das Secas 
é uma realidade legal e geográfica e que 
o Projeto visa a definir essa situação, 
de maneira que aquelas áreas permane
çam no âmbito de atuação da SUDENE. 

Esta Comissão julgou prudente que 
fosse conhecida a posição do Poder Exe
cutivo, antes de se manifestar definiti
vamente sobre.o mérito da matéria, atra
vés de parecer preliminar do eminente 
Senador José Guiomard. 

A SUDENE, ouvida por intermédio do 
Ministério do Interior, manifestou-se 
contrária ao Projeto, dadas as razões 
que se seguem: 

"a) os municípios mencionados não 
têm a totalidade de suas áreas in
cluídas no denominado Polígono das 
Secas, não tendo sido, de visto, atin
gidos pela Lei n.O 4. 763, de 30-8-65, 
nem por providências posteriores; 
b) a aprovação do Projeto implica
ria na incorporação à área de atua
ção daquela Superintendência, de 
superfície que vai além de 22. 000 
km!!, ou seja, superior à do Estado 
de Sergipe (21.994 km2); 
c) c·omo os empreendimentos, loca
lizados e que venham a se localizar 
nessa ampla faixa que seria acres
cida, passariam a gozar dos incen-
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tivos fiscais, isenção e redução do 
IImposto de Renda, estes ficariam 
extremamente distendidos; e 
d) tal. precedente implicaria em no-

. vas proposições, visando a novas 
ampliações e. a conseqüente pulve
rização de re.cursos, em detrimento 
dos objetivos da política 'de incen
tivos fiscais do governo, estabelecida 
em termos restritivos, é claro, prin
cipalmente diante do evento dos no
vos programas para a região nordes
tina." 

Ora, como vemos, o abalizado diagnós
tico apresentado pela SUDENE, através 
do Ministério do Interior, em nada deixa 
transparecer mérito em tal proposição, 
pel·o contrário, todos os argumentos 
justificam a rejeição do Projeto. 

Da mesma forma, devemos lembrar que 
a SUDENE, como órgão de planejamento 
e execução do desenvolvimento nordes
tino, encontra-se praticamente esvazia
da, tanto em termos de recursos orça
mentários e fiscais - como da transfe
rência de suas funções aos órgãos 
centrais de planejamento do Govern·o 
Federal. 

Esta medida viria somente agravar o 
já· deturpado espírito dos incentivos fis
cais, atualmente sobrecarregados com a 
sua extensão a o bj e ti vos se to riais (pesca, 
reflorestamento, turismo etc.). E ainda, 
tendo em vista as limitações geográficas 
de atuação do órgão e da escassez de 
recursos. uma ampliação de área teria 
efeitos desastrosos. 

Ante o exposto, somos pela rejeição do 
Projeto de Lei da Câmara n.0 2, de 1974, 
que,· "estabelece área de atuação da 
SUDENE". 
. Sala das Comissões, em 10 de junho 

de 1975. - Gilvan Rocha. 
PARECER 

N.0 183, de 1975 
da Comissão de Economia, sobre 

a Mensagem n.0 70, de 1975 (n.0 86, 
de 4-4-75, na o~gem), d.o Senhor 
Presidente da R~pública, submeten-

. do à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro. de Estado 

· da. Fazenda, para que seja autori
zado· o Governo do Estado de São 
Paulo, a elevar ein Cr$ 927.608.000,00 

. (novec-entos e vinte e sete milhões, 
seiscentos e oito mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

· Relator: Sr. Luiz Cavalcante 
O Sr. Presidente da República, de 

acordo com o que dispõe o art. 42; item 

VI,~ da Constituição, atendendo a Expo
siçao de Motivos do Sr. Ministro de Esta
do da Fazenda (EM n.O 86/75), submete 
ao exame do Senado Federal, proposta 
no sentido de que seja autorizado o Go
verno do Estado de São Paulo, a elevar 
em Cr$ 927.608. 00(),00 (novecentos e vin
te e sete milhões, seiscentos e oito mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que aquele Go
verno possa contratar empréstimo junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico, destinado à FEPASA - Fer
rovia Paulista S.A., para execução do 
Plano de remodelação do serviço de su
búrbios e implantação do subtrecho 
Jurubatuba-São Bernardo, no Setor Sul
Anel Ferroviário, ambos do Grande São 
Paulo. · 

2. Esclarece o Sr. Ministro de Estado 
da Fazenda que "o Estado de São Paulo 
participará da referida operação, como 
interveniente, garantindo-a com a vin
culação de recursos provenientes do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias e 
do Fundo de Participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios. Por 
essa razão, entende o BNDE ser neces
sária autorização específica para forma
lizar-se a operação, quer pela razão de 
ser a FEP ASA subvencionada pelo Esta
Ido, quer pelo comprometimento deste 
último na operação". 

3. A Resolução n.0 58, de 1968, em seu 
art. 1.0 , dispõe sobre a proibição de emis
são de títulos de qualquer natureza, pelos 
Estados e Municípios, e prevê as hipó
teses em que essa pr.oibição pode ser 
levantada, bem como o processo a ser 
adotado, qual seja, o de submeter o pedi
do, ao Conselho Monetário Nacional, 
acompanhado de cabal e minuciosa fun
damentação técnica. Aprovado, será a 
matéria encaminhada ao Senhor Presi
dente da República, por intermédio do 
Sr. Ministro de Estado da Fazenda. Por 
fim, deverá ser submetida ao exame do 
Senado Federal, nos termos do § .2.0 

do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, 
e do art. 42, item VI, da Constituição. 

4. Ante o exposto, cumpridas que fo
ram todas as exigências regimentais, 
legais e constitucionais que tratam do 
assunto e nada havendo, no âmbito desta 
Gomissão, que possa ser oposto à solici
tação constante da Mensagem do Senhor 
Presidente da República, opinamos no 
sentido de que seja levantada a proibi
ção C·onstante do art. 1.0 da Resolução 
n.0 58, de 1968, nos termos do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇAO 

N.0 30, de 1975 
Suspende a proibição contida nas 

Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, para 
permitir que o Governo do Estado 
de São Paulo eleve em ......... . 
Cr$ 927.608.000,00 (novecentos e vin
te e sete milhões, seiscentos e oito 
mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.o da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 
52, de 1972 e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que o Governo do 
Estado de São Paulo eleve em ....... . 
Cr$ 927.60.8. 000,00 (novecentos e vinte e 
sete milhões seiscentos e oito mil cru
zeiros) o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que aquele Governo 
p-ossa contratar empréstimo junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico. destinado à FEPAS~ -
Ferrovia Paulista S.A., para execuçao do 
Plano de remodelação do serviço de su
búrbios e implantação do sub-trecho 
Jurubatuba-São Bernardo, no Setor Sul 
Anel Ferroviário, ambos do Grande São 
Paulo. 

Art. 2.o - Esta Resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões em 24 de abril de 
1975.- Milton Cabrai, Presidente- Luiz 
Cavalcante, Relator - Jarbas Passari
nho - Renato Franco - Orestes Quércia 
- Amon de Mello - R{)berto Saturni
no - Franco Montoro. 

PARECER 
N.0 184, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Resolução 
n.0 30, de 1975, da Comissãd> de Eco
nomia que "suspende a proibição 
contida nas Resoluções n.os 58, de 
1968, 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, 
de 1974, para permitir que o Go
verno do Estado de São Paulo eleve 
em Cr$ 927. 608.000,00 (novecentos e 
vinte e sete milhões, seiscentos e oito 
mil cru.zei110s) o montante de sua 
dívida consolidada". 

Relator: Sr. Orlando Zancaner 
Vem ao nosso exame Projeto de Reso

lução apresentado pela Comissão de 
Econ~mia, que suspende (ar!. 1.0 ) "a 
proibição contida nas Resoluçoes n.O 58, 

de 1968, revigorada. pelas de n.os 79, de 
1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que o Go
verno do Estado de São Paulo eleve em 
Cr$ 927. 608.000,00 (novecentos e. vinte e 
sete milhões, seiscentos e oito mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, a fim de que aquele Governo po~sa 
contratar empréstimo junto ao Banco 
Nacional de. Desenvolvimento Económi
co, destinado à FEP ASA - Ferrovia 
Paulista S.A., para execução do Plano de 
remodelação do ·serviço de subúrbios e 
implantação do subtrecho Jurubatuba
São Bernardo, no Setor Sul-Anel Ferro
viário, ambos do Grande São Paulo". 

2. A ma~ria tem origem ria Mensa
gem n.0 70, de 1975, do SenhorPresiden
te da República, submetendo ao exame 
desta Casa proposta do Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda, na forma da Exposi
ção de Motivos, anexa ao processado. 

3. Necessário· se faz, contudo, o le
vantamento da proibição estabelecida na 
Resolução n.0 58, de 1968, prorrogada 
pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, 
de 1974, todas do Senado Federal.· · 

4. A Resolução n.O 58, de 1968, revi
gorada pelas resoluções acima citadas, 
que proíbem, pelo prazo de dois anos, a 
emissão e o lançamento de obrigaçõeS, 
de qualquer natureza, dos Estados e Mu
nicípios, prevê nos §§ 1.0 e 2.o do art. 1.0, 
o levantamento temporário da referida 
proibição "quando se tratar de títulos 
especificamente vinculados a financia
mento de obras ou serviços reprodutivos, 
em que o respectivo encargo de juros e 
amortização possa ser atendido pela ren
da dos referidos serviços e obras, ou, 
ainda, em casos de excepcional necessi
dade e urgência, e apresentada em qual
quer hipótese cabal e minUciosa funda
mentação". Em qualquer caso, o levanta
mento só será permitido se o pedido, após 
ter sido apreciado pelo Senhor Presidente 
da República, por intermédio do sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda, for sub
metido à deliberação do Senado Federal. 

5. Ante o exposto, cumpridas que fo
ram todas as exigências regimentais 
(art. 106, item I!), legais (Resolução n.0 

58, de 1968 e Resoluções supervenientes 
do Senado Federal) e constitucionais 
(art. 42, item VI) que tratam do assun.:. 
to, e nada havendo, no âmbito desta 
Comissão, que possa ser oposto à solici
tação constante da Mensagem do Senhor 
Presidente da República, opinamos no 
sentido da normal tramitação do Projeto 
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de Resolução da Comissão de Economia, 
vez que constitucional e jurídico. 

Sala dEJ.S Comissões, em 18 de junho 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente -
Orlando Zancaner, Relator - Helvídio 
Nunes - Italívio Coelho - Henrique de 
La Rocque - Heitor Dias - Nelson Car-
neiro. 

PARECER 
N.0 185, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n.0 91, de 1975 (n.0 124, 
de 2-5-75, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda 
para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Sa.nanduva (RS) 
a elevar em Cr$ 500.000,041 (quinhen
tos mil cmzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que pos
sa contratar empréstimo junto à 
Caixa Econômica Estadual do Rio 
Grande do Sul. 

Relator: Sr. Wilson Campos 
O Sr. Presidente da República, com a 

Mensagem n.0 91, de 1975 (n.o 124/75, na 
origem), encaminha ao exame do Senado 
Federal, de acordo com o disposto no art. 
42, item VI, da Constituição, a Exposição 
de Motivo.s n.0 124, de 1975, do Sr. Minis
tro de Estado da FazendE~., com o objetivo 
de autorizar a Prefeitura Municipal de 

Espécie 

DíVIDA FUNDADA (A + B) 
A - Limitada pela Res. 58/68 

-contratos 
B - Extralimite ( + 2) 

Sananduva, Estado do Rio Grande do 
Sul, "a elevar em Cr$ 500.000,00 (qui
nhentos mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que 
po.ssa contratar empréstimo junto à Cai
xa Econômica Estadual do Rio Grande 
do Sul, destinado à conclusão das obras 
de construção do novo prédio daquela 
Prefeitura. 

2. A operação é condicionada ao se
guinte: prazo de 5 anos, juros de 12% ao 
ano, Tabela Price, e correção monetária 
semelhante à das ORTN's. 

3. Para fundamentar o pedido, o Che
fe do Executivo local informa que o "re
ferido empreendimento é de vital impor
tância para o Município, pois reunirá, 
em um mesmo prédio. a Administração 
do Município, o Escritório da Associação 
Sulina de Crédito e Assistência Rural, a 
sala de leitura p,ara a Biblioteca Pública, 
a Câmara Municipal de Vereadores, a 
Junta de Serviço Militar, o Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística, a Uni
dade Móvel de Iniciação ,ao Trabalho, o 
Núcleo de Assistência e Orientação Fis
cal, a Legião Brasileira de .Assistência e 
outros". 

4. Segundo os registras da Gerência 
da Dívida Pública do Banco Central do 
Brasil, a situação da dívida consolidada 
interna daquele município apresenta-se 
<lo seguinte modo: 

Posição em 
29-10-68 

14.480,00 
14.480,00 
14.480,00 

nihil 

Posição em 
30-11-74 

391 595,62 
159.271,20 
159.271,20 
232.324,42 

1 - contratos de emp. financiados 
com recursos do PASEP nihil 72.050,00 

160.274,42 
2 - contratos amparados pela Reso

lução 53/71 nihil 

5. Informa o Banco Central que o au
mento de endividamento no periodo -
não considerado o valor de Cr$ 232.324,42, 
correspondente ao saldo dos contratos de 
empréstimos contraidos junto à Caixa 
Econômica Estadual do Rio Grande do 
Sul, ao amparo da Resolução n.0 53, de 

)971, do Senado Federal (aquisição de 
'equipamentos rodoviários e de implemen-

tos e máquinas agrícolas), e junto ao 
Banco do Br.asil S.A., com recursos do 
P ASEP, cujos valores são considerados 
como extralimit.e em função d·o que de
termina a Resolução n.0 58, de 1968, do 
Senado Federal - "foi devido a uma 
operação de crédito realizada com a Mo
bilizadora de Capitais S.A. - MOCASA 
- Fin,anciamento, Crédito e Investimen-
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';to, atualmente encampada pela Banrisul 
Financeira S.A. Crédito, Financiamento 
e Investimento, sem a prévia autorização 
da mencionacfa Resolução n. o 58, de 
1968". 

6. O Conselho Monetário Nacional, em 
sessão de 18-3-75, aprovou - com base 
na Resolução n.0 58, de 23-10-68, do Se
nado Federal - o encaminhamento do 
pleito ao Senhor Presidente da Repú
blica, por intermédio do Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda. 

7. Ao processado foram anexados os 
documentos indispensáveis .ao exame do 
pedido, conforme as exigências regimen
tais e resolução normativas. 

8. No âmbito desta Comissão, nada há 
que possa ser oposto à Mensagem Presi
dencial, razão por que opinamos pela sua 
aprovação, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 31, DE 1975 

Suspende a. proibição contida. na. 
Resolução n.0 58, de 1968, revigorada. 
pelas de n.os 79, de 1970, 52 de 1972, 
e 35, de 1974, todas do Senado Fe
deral, para permitir que a. Prefeitura 
Municipal de Sananduva (RS) eleve 
em Cr$ 500. 000,'00 (quinhentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons
tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Sananduva, Estado do Rio 
Grande do Sul, eleve, em Cr$ 500.000,00 
(quinhentos mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar empréstimo, de igual 
valor, junto à Caixa Econômica Estadual 
do Rio Grande do Sul, destinado à 
conclusão das obras de construção do 
novo prédio daquela Prefeitura. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em 
:vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 5 de junho de 
1975. - Renato Franco, Vice-Presidente, 
no exercício da Presidência - Wilson 
Campos, Relator - Augusto Franco -
Arnon de Mello- Jarbas Passarinho
Orestes Quércia- Franco Montoro. 

PARECER 
N.0 186, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Resolução 
n.o 31, de 1975, da Comissão de Eco
nomia que "sUS}lende a proibição 
contida na Resolução n.0 58, de 1968, 
revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 
52 de 1972 e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Sananduva 
(RS) eleve em Cr$ 500.000,00 (qui
nhentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada". 

Relator: Sr. Leite Chaves 

O Projeto de Resolução apresentado 
pela Comissão de Economia suspende 
(art. 1.0 ) "a proibição constante do art. 
1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, revigo
rada pelas de números 79, de 1970, 52 de 
1972 e 35, de 1974, todas do Senado Fe
deral, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Sananduva, Estado do RJ.o 
Grande do Sul, eleve, em Cr$ 500. 000,00 
(quinhentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar empréstimo, de igual 
valor, junto à Caix.a Econômica Estadual 
do Rio Grande do Sul, destinado à con
clusão das obras de construção do novo 
prédio daquela Prefeitura". 

2. A Exposição de Motivos do Sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda informa que 
a operação é condicionada .ao seguinte: 
"prazo de 5 anos, juros de 12% ao ano, 
Tabela Price, e correção monetária se
melhante à das ORTN's" 

3. Manifestando-se sobre o assunto, o 
Conselho Monetário Nacional, em sessão 
de 18-3-75, aprovou - com base na Re
solução ·n.o 58, de 23-10-68, do Senado 
Federal- o encaminhamento do Pleito 
ao Senhor Presidente da República, por 
intermédio do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda. 

4. Ao processado foram anexados os 
documentos indispensáveis ao exame do 
pedido, conforme as exigências regimen
tais e resoluções normativas. 

5. Há necessidade, portanto, de que 
seja levantada a proibição estabelecida 
na Resolução n. 0 58, de 1968, prorrogada 
pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 e 
35, de 1974, todas do Senado Federal 

6. Ante o exposto, cumpridas que fo
ram todas as exigências regimentais, le
gais e constitucionais que tratam do as-
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sunto e nada havendo no âmbito desta 
ComisSão que possa ser oposto à solicita
ção constante da Mensagem n.0 91, de 
1975 (n.0 124, de 1975 - na origem) do 
Senhor Presidente da República, opina
mos no sentido da normal tramitação do 
Projeto de Resolução ·da Comissão de 
Economia, vez que constitucional e jurí
dico. 

Sala das Comissões, em 18 de junho de 
1975.- Accioly Filho, Presidente- Leite 
Chaves, Relator- Orlando Zancaner
José Lindoso - Heitor Dias - Henrique 
de La Rocque- Nelson Carneiro- Ita
lívio Coelho - Helvídio Nunes. 

PARECER 
N.0 187, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 60, de 1973, que "altera o 
Código Nacional de Trânsito, esta
belece a obrigatoriedade de seguros 
de danos pessoais e materiais de veí
culos automotores de vias terrestres, 
e dá outras providências". 

Relator: Sr. Italívio Coelho 
O projeto em estudo, de autoria do 

ilustre Senador Vasconcelos Torres, mo
difica as normas do Código Nacional de 
Trânsito- Lei n.0 5.108, de 21 de setem
bro de 1966 e legislação complementar 
-, bem como institui a obrigatoriedade 
do seguro de .automóvel, abrangente de 
todas as modalidades de danos, quer pes
soais, quer materiais. 

Em alguns pontos, a proposição foi 
ultrapassada por medidas já postas em 
prática, como, p. ex., a dispensa de vis
toria de que trata o seu art. 8.0 

No que se refere à introdução de um 
novo seguro, ampliado, é a própria Fe
deração Nacional das Empresas de Se
guros Privados e de Capitalização, que 
vem alertar para o fato de que objeti
vando o Projeto restaurar malfadada 
experiência feita nos anos de 1967 a 1969, 
talvez venha causar "dano ainda mais 
sério à instituição do seguro e, conse
qüentemente, ao interesse coletivo". 
(Doe. anexo). 

Adiante, acentua o presidente daquela 
entidade: 

"A obrigatoriedade de seguro de da
no material importará na criação de 
novos ónus para o proprietário de 
veiculo, e as estatísticas de aciden
tes, ampla e freqüentemente divul-

gadas, tornam óbvio que esse ônus 
será elevado. Para ele é certo que 
não haverá espaço na maioria dos 
orçamentos sujeitos a sua incidên
cia, já sobrecarregados com pesados 
encargos fiscais e de manutenção do 
veículo". (grifo nosso) 

E, como se não bastassem tais argu
mentos, ainda indica, em contrário, que 
"é relevante não perder de vista que o 
nov-o seguro obrigatório de que cogita o 
Projeto terá, na prática, o efeito de so
lapr instrumento jurídic·o ainda funda
mental à segurança do trânsito, que é o 
princípio da responsabilidade". 

Diante do exposto, e mesmo reconhe
cendo não haver óbices quant-o à consti
tucionalidade, somos pela rejeição do 
Projeto, por injurídico - na forma dos 
argumentos insuspeitos d·o ilustre jurista 
Raphael de Almeida Magalhães, Presi
dente da FENASEC, órgão que deveria 
ser, por razões óbvias, o maior interessa
do na sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 18 de junho de 
1975. - Accioly Filho Presidente - Italí
vio Coelho, Relator - Heitor Dias -
Leite Chaves - Orlando Zancaner -
Nelson Carneiro - Helvídio Nunes -
José Lindoso - Henrique de La Rocque. 

PARECER 
N.0 188, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n.o 32; de 1975, (n.0 380-B, 
de 1975, na origem), que "introduz 
alteração no art. 28 e no item II do 
art. 55 da Lei n. 0 5 . 682, de 21 de 
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Par
tidos Políticos). 

Relator: Sr. José Lindoso 
A Comissão de Constituição e Justiça 

apreciou o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 32, de 1975 (N.o 380-B, de 1975, na 
origem), que "introduz alterações no art. 
28 e rio item II do art. 55 da Lei n.0 

5. 682, de 21 de julho de 1971 (Lei Or
gânica dos Partidos Políticos), através do 
parecer do eminente Senador José Sar-
ney. · 

O referido Parecer reconhece a perti
nência da medida e não vê óbice de na
tureza jurídica e c.onstitucional, mas 
oferece duas Emendas que alteram as 
composições dos Diretórios Municipal, 
Regional e Nacional dos Partidos Políti
cos e reajusta o calendário dos atos .a 
serem praticados com vista às Conven-
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ções partidárias, que se realizarão no 
curso do próximo trimestre. 

No exame das Emendas, principalmen
te as que modificam a composição do 
Diretório Municip.al não foram aceitas 
pel~ Comissão por reconhecer a inopor
~l;lmda~e das alteraçõe~ propostas ( pois 
Ja estavamos na antevespera do dia em 
que se encerra o prazo de apresentação 
de chapas p.ara a seleições partidárias 
de 13 de julho próximo e as mesmas 
iriam perturbar o esforço político já des
pendido nas composições de chapas. 

Desse modo, a Comissão de Constitui
ção e Justiça manifesta-se pela constitu
cionalidade e juridicidade do Projeto ori
ginário da Câmar,a dos Deputados, rejei
tando-se conseqüentemente, por inc-on
venientes, as Emendas oferecidas pelo 
Senador José Sarney. 

Sala das Comissões, em 19 de junho 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente -
José Lindoso, Relator - Helvídio Nunes, 
vencido - Heitor Dias, vencido - José 
Sarney, vencido - Leite Chaves - Paulo 
Brossard. 

VOTO VENCIDO DO SR. 
JOSÉ SARNEY 

Originário da Câmar.a dos Deputados, 
o Projeto submetido à apreciação desta 
Comissão, de autoria do nobre Deputado 
João Linhares, introduz alterações na Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos. 

Na justificação, foi salientado que o 
art. 28 da mencionada Lei dispunha, em 
sua redação original, que as Convenções 
Partidárias para a eleição dos Diretórios 
realizar-se-iam no terceiro domingo, no 
quatro domingo de março e no quarto 
domingo de abril dos anos ímpares, res
pectiv.amente para os Diretórios Muni
cipais, Regionais e Nacional. 

Em decorrência da Lei n.0 6.196, de 
19 de dezembro de 1974, foram inseridas 
diversas modificações, no sentido de que 
as referidas Convenções para eleição dos 
Diretórios deixaram de ter data fixada 
legalmente para a sua realização nos 
anos posteriores a 1975 e, neste ano, es
tão previstas para o segundo domingo 
de julho; terceiro domingo de agosto e 
terceiro domingo de setembro, respecti
vamente para os Diretórios Municipais, 
Regionais e Nacional de cada Partido. 

Na presente proposição, fica sanada a 
omissão da prefalada Lei n.0 6.196, com 
a adoção de um calendário permanente, 
estabelecendo a bianualidade das Con-

venções e fixando a duração do mandato 
dos membros dos Diretórios. 

Verificamos, também, que o Projeto, 
atendendo à necessidade de alargar a 
composição dos Diretórios Regionais, fi
xa em quarenta e cinco o número de seus 
membros. 

Compreendendo este aspecto do pro
blema, sentimos que a abrangência de
veria estender-se concomitantemente aos 
Diretórios Municipais· e Nacional, dentro 
da mesma linha de simetria, atendendo 
a um lineamento de hierarquização. 

A vista do exposto, salientando a per
.tinência da medida, não vemos nenhum 
óbice de natureza jurídica e constitucio
n_al, razão :pela qual, somos pela .aprova
çao do ProJeto, nos termos das seguintes 
Emendas, cumprindo ressaltar que a de 
n.0 2 tem caráter meramente transitório. 

EMENDA N. 0 1-CCJ 
Ao art. 2.0 do projeto dê-se a seguinte 

redação: 
"Art. 2.0 - O art. 55, itens I, II, em 
da Lei n.0 5.682, de 21 de julho d~ 
1971, pass.a a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 55 - ......................... . 
I - o Diretório Municipal de 15 
(quinze) a 27 (vinte e .sete) mem
bros; 
II - o Diretório Regional, de 21 
(vinte e um) a 45 (quarenta e cinco) 
membros; 
III - o Diretório Nacional, de 51 
(cinqüenta e um) a 71 (setenta e 
um) membros." 

E:MENDA N.0 2 - CCJ 
Incluam-se no projeto os seguintes ar-

tig-os: 
"Art. - ... Para as Convenções Mu
nicipais, .a se realizarem em 1975, os • 
prazos previstos no art. 39 e no § 4.0 
do art. 55, da Lei n.0 5.682, de 21 de 
julho de 1971, ficam reduzidos a 15 
(quinze) e 10 (dez) dias, respectiva
mente." 
"Art. - ... É facultado aos partidos 
que tiverem registrado chapas até à 
data desta Lei e atualização das 
mesmas, nos limites indicados pelo 
art. 2.0 ." 

Sala das Comissões, em 11 de julho de 
1975. - José Sarney. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

A Pl'!esidência reoeebu à Mensagem 
n.0 111, de 1975 (n.0 171/75, na origem, de 

· 20 do corrente, pela qual o Senhor Pre
sidente da República, nos termos do dis
posto no art. 42, item VI, da Constituição, 
submete ao Senado proposta do Sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda para que 
seja levantada a proibição contida na 
Resolução n.0 58/6'8, desta Casa, a fim de 
que seja autorizado o Governo do Es
tado de São Paulo a elevar em Cr$ .... 
1. 000.000. 000,00 (hum bilhão de cruzei
ros) o montante de sua dívida consoli
dada, mediante a colocação de Obriga
·ções Reajustáveis do Tesouro Estadual. 

A matéria será despachada às Comi.s..; 
sões de Economia e de Constituição e 
Justiça. 

Através da Mensagem n.0 49, de 1975 
- CN (n.0 168/75, na origem), o Senhor 
Presidente da República encaminhou à 
deliberação do Congresso Nacional o Pro
jeto de Lei Complementar n.0 7, de 1975 
- CN, que altera disposições da legisla
ção que regula o Programa de Integracão 
Social (PIS) e o Programa de FormaÇão 
do Patrimônio do Servidor P ú b 1 i c o 
(PASEP). 

Com vistas à leitura da matéria, aPre
sidência convoca Sessão Conjunta a rea
lizar-se, amanhã, dia 21, às quinze horas 
no plenário da Câmara dos Deputados. ' 

A Presidência convoca Sessão Extra
ordinária do Senado Federal a realizar
se amanhã, às 16 horas, destinada à 
apreciação dos Projetas de Resolução n.os 
26, 27 e 28, de 1975. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Benjamim Farah. 
O SR. BENJAMIM FARAH- Sr. Pre-

• sidente, Srs. Senadores, embora trans
corridos alguns dias da visita feita por 
membros da Comissão de Minas Energia 
do Senado Federal às instalações da 
Companhia aVIe do Rio Doce, em Ita
bira e Vitória, não poderia deixar de 
trazer a esta Casa, mais do que um rela
to da viagem - o testemunho eloqüen
te do gigantismo de uma empresa, que 
reforça a inabalável confiança que to
dos devemos ter nas potencialidades do 
nosso País. 

Segundo dados do relatório de suas 
atividades, no ano passado, a exportação 

própria da Cia. Vale do Rio Doce alcan
çou a expressiva soma de 46,2 milhões 
de toneladas métricas de minério de fer
ro, em contraste com o volume exporta
do no ano de 1973, inferior em 23%, o 
que representou um acréscimo de cento 
e quarenta e sete milhões de dólares nas 
suas vendas. 

Neste ponto, quero chamar a atenção 
das autoridades federais, em especial do 
Ministro das Minas e Energia, para a 
necessidade de criarmos condições, mes
mo que isto nos custe grande cota de sa
crifícios, para a progressiva industriali
zação do minério de ferro em nosso País, 
pois o preço de exportação - em torno 
de vinte dólares por tonelada - é avil
tante! 

A crise do petróleo é um alerta sério 
demais para todos os povos, notadamen
te os subdesenvolvidos e os em via de 
desenvolvimento. Deste angustiante mo
mento para a economia mundial deve
mos extrair uma importante lição: não 
podemos entregar as nosas riquezas por 
ínfimDs preços, sob pena de condenar as 
futuras gerações de brasileiros a despen
der verdadeiras fortunas para aquisição 
do que hoje temos em aparente abun
dância. 

Uma das coisas, Sr. Presidente, que 
mais me impressionaram nesta agradá
vel visita que fiz à Vale do Rio Doce, por 
especial deferência do iluustre Senador 
João Calmon, Presidente da Comissão de 
Minas e Energia do Senado Federal, foi 
constatar, nas usinas de peletização da
quela empresa, a atenção dada ao con
trole à poluição ambiental. 

Têm sido gastos imensos recursos para 
dotar aquelas unidades de equipamento 
destinado a reduzir os efeitos da polui
ção. É o zelo pela saúde alheia, que só 
pode merecer os nossos elogios, pois, nos 
tempos atuais, o homem até parece que 
sente prazer em destruir tudo o que o 
cerca - a flora, a fauna, e até mesmo 
os seus semelhantes. 

O progresso, Sr. Presidente, não pode 
servir de pretexto para a destruição da 
natureza. Porgresso pressupõe melhoria 
das condições de vida, jamais de destrui
ção desta vida! 

Os investimentos iniciais previstos pa
ra a obra de implantação da CENIBRA 
- Celulose Nipo-Brasileira, que conta 
com capitais japoneses e da Vale, são da 
ordem de dois bilhões e duzentos mil cru
zeiros. 
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U~a das condições exigidas pela Vale 
do R10 Doce foi que a fábrica fosse cons
truída dentro das mais modernas técni
cas, de forma a não trazer a poluição que 
normalmente a produção de celulose pro
voca. Assim, do investimento total do 
projeto, cerca de 13% (mais ou menos 
trinta e nove milhões de dólares) serão 
aplicados em equipamentos antipoluen
tes. 

O Sr. Ruy Carneiro- Permite V. Ex.a 
um aparte, nobre Senador Benjamim 
Farah? 

O SR. BENJAMIM FARAH- Pois não 
com muito prazer. ' 

O Sr. Ruy Carneiro - Quando o nos
so ilustre colega Senador Leite Chaves, 
como membro da Comissão de Minas e 
Energia, fez um relato idêntico ao que 
V. Ex.a está pronunciando, hoje, tive 
oportunidade, naquela ocasião, de con
gratular-me com o Senado e através de
le com todo o Brasil, pois esta Compa
nhia, a Vale do Rio Doce, honra a Na
ção. y. Ex. a, no início da sua exposição, 
tambem como membro daquela Comis
são, mostra que a Vale do Rio Doce 
é admiravelmente bem administrada, 
constituindo-se seus dirigentes num or
gulho para o nosso Pais. Daí a razão por 
que V. Ex.a faz apelos no sentido de que 
o Poder Central dê a ela uma maior as
sistência para um melhor desenvolvi
mento. Assim como aparteeei, naquela 
oportunidade, ao Senador Leite Chaves, 
também o faço agora, felicitando-·o pelo 
oportuno discurso que faz neste momen
to. É necessário que nós proclamemos 
da tribuna desta Casa o que foi c-onstata
do naquela Companhia, quando visitada 
por uma Comissão de Senadores. Real
mente, aquilo que o Senador Leite Cha
ves disse, assim como o que V. Ex.a está 
a demonstrar para os seus colegas do 
Senad-o, são depoimentos valiosos, que 
servirão de motivação e de incentivo 
àqueles que lutam para o maior engran
decimento de nossa Pátria, através da
quela grande organização que é a Com
panhia do Vale do Rio Doce, orgulho das 
empresas do Estado. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Muito 
obrigado. nobre Senador Ruy Carneiro. O 
seu aparte me sensibiliza e vem reafir
mar aquilo que todos nós, da Oposição, 
pensamos e evidenciamos: nós não so
mos op-osição ao Brasil; nós nã-o somos 
intolerantes; nós não somos impermeá
veis aos grandes problemas, aos grandes 
temas e às grandes soluções! Tudo aqui-

lo que vem ao encontro dos interesses, 
d-os grandes objetivos do País conta 
sempre - pode contar sempre - com o 
apoio da Oposição! 

A Cia. Vale do Rio Doce, Sr. Presi
dente, além de haver obtido a concessão 
definitiva dos direitos de lavra da Serra 
dos Carajás, através da sua coligada 
Amazônia Mineração S.A., ultima projeto 
de exploração da bauxita do rio Trombe
tas, no Pará e iniciou os estudos visando 
à construção de um grande complexo 
para a produção de alumínio metálico, 
também em terras paraenses, e para a 
exploração e industrializacão dos mine
rais fosfatados e de titânio das regiões 
Tapira e Salitre, em Minas Gerais. 

Como se vê, Sr. Presidente, esta notá
vel empresa, cada vez mais, amplia sua 
área de atuação nas mais diversas par
tes de nosso território, levando-lhes sig
nificativo progresso e contribuindo, des
tarte, para corrigir os desequilibrios re
gionais. Ao contrário de outras organi
zações, ela não concentra seus investi
mentos nas zonas de maior densidade 
populacional e de mais elevado desenvol
vimento. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex. a 
um aparte, nobre Senador Benjamim Fa
rah? 

O SR. BENJAMIM FARAH- Pois não. 
Com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco - Quero, neste 
instante, também . congratular-me com 
V. Ex.a pelo destaque que dá à Compa
nhia Vale do Rio Doce, tão cara a nós, 
mineiros, e aos capixabas; e aproveitar, 
a sua fala sobre essa grande companhia 
para, mais uma vez, destacar o que te
nho dito aqui, no Senado Federal, sobre a 
distorção do Imposto único sobre Mine
rais, lembrando, por exemplo, que essa 
empresa que V. Ex.a aborda nesta tar
de, no ano passado, comercializou cerca 
de seiscentos milhões de dólares, e dei
xou no Estado de Minas Gerais apenas 
cerca de sessenta e três milhões de cru
zeiros, mostrando, com isso, essa distor
ção flagrante em detrimento do nosso 
Estado de Minas Gerais. É claro que dis
so não cabe responsabilidade ao grande 
economista Fernando Roquete Reis, que 
dirige essa notável empresa. Mas, nós, 
mineiros, lutamos contra essa distorção. 
Procura-se dizer que o Imposto único 
sobre Minerais não pode sofrer nenhuma 
alteração, face à sua comercialização no 
campo internacional. Lembramos, no 
entanto,- e aproveito este aparte- que 
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o minério já foi melhor negociado inter
nacionalmente e que o· preço do aço sobe 
cada vez mais. Fizemos, também, peque
na crítica à Companhia Vale do Rio Do
ce- não à atual direção- quando com
prou, em detrimento do equipamento 
brasileiro, uma usina de peletização na 
Espanha. Comprou toda essa usina, es
quecendo-se da indústria brasileira. De 
qualquer forma, nobre Senador Benja
mim Farah, levo a V. Ex.a o meu aplau
so já que não pude, como membro dessa 
Oomissão, seguir nessa viagem. Estou 
certo de que com este pronunciamento 
V. Ex.a, mais uma vez, dá o grande des
taque que merece a Companhia Vale do 
Rio Doce. 

O SR. BENJAMIM FARAH- Agrade
ço ao nobre Colega o aparte com que me 
honra neste instante. 

A ponderação de V. Ex.a já foi moti
vo, inclusive de debate no último Sim
pósio organizado pela Comissão de Minas 
e Energia, · dirigida pelo nobre Senador 
João Calmon, quando V. Ex.a teve opor
tunidade de fazer essa advertência, ao 
focalizar o problema. Realmente, é um 
assunto sério, e foi motivo das atenções 
de todos os membros daquele Simpósio, 
dentre eles o Governador de Minas Ge
rais. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a dá li
cença para um aparte, nobre Senador? 

O SR. BENJAMIM FARAH- Com pra
zer. 

O Sr. Virgílio Távora - Inicialmente, 
desejo congratular-me pelo depoimento 
honesto que V. Ex.a faz. Em segundo lu
gar, não poderia deixar passar em jul
gado as afirmativas do eminente repre
sentante de Minas Gerais, nobre Sena
dor Itamar Franco, em aparte há pouco 
a V. Ex.a Realmente naquele Simpósio a 
que V. Ex.a se refere, o tema foi debati
do, e foi mostrado, justamente, a impos
sibilidade que havia de fazer do Imposto 
único sobre Minerais, máxime na parte 
de ferro, fonte maior de riqueza para 
um Estado que, reconhecemos, é mere
cedor de toda a atenção financeira do 
País. Ferro não é petróleo, isto é, se pu
demos fazer uma OPEP, a OPEP tão fa
lada aí, não ·pode ter aquele poder de
terminante de preços de que se revestre 
a organização petrolífera. Países em me
nor ou maior grau de desenvolvimento 
têm ferro em maior ou menor teor; mas 
a tecnologia hoje existente permite o 
aproveitamento, com maior ou menor 

gasto de carvão, de minérios de ferro em 
que o teor seja mais nobre ou menos 
nobre. Realmente, já houve até uma rea
ção a respeito do preço do ferro, mas 
não pode nem de longe se comparar com 
aquela que diz respeito ao petróleo. Den
tro desse imposto sabido é que a parte da 
União é quase simbólica, é 10%; os 70% 
- a parte do leão - corresponde, aliás 
muito justamente, ao Estado donde ele 
deriva. A segunda restrição ou ressalva 
que faríamos à afirmativa do combativo 
Senador por Minas Gerais diz respeito à 
importação havida de uma usina de pe
letização quase totalmente estrangeira. 

O Sr. Itamar Franco - Total, Excelên
cia. 

O Sr. Virgílio Távora- Não; quase to
talmente, porque todas as obras de en
genharia foram brasileiras. 

O Sr. Itamar Franco - Mas as obras, 
não poderíamos importar. 

O Sr. Virgílio Távora - Justamente 
por isto que disse "quase totalmente es
trangeira". Mas aí se justifica, naquele 
momento, dentro do acordo feito com a 
c-ompanhia espanhola; quer dizer com o 
capital espanhol que ia fazer parte da 
joint venture, no caso a usina de pele
tização, a Espanha entrava justamente 
C·om a parte que era a usina. Eram essas 
as informações que procuramos dar, com 
tDda a serenidade e calma possível. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Muito 
obrigado a V. Ex.a, nobre Senador Virgí
u.o Távora, pelo seu aparte que veio en
grandecer o meu discurso, ... 

O Sr. Virgílio Távora - Bondade de 
V. Ex.a 

O SR. BENJAMIM FARAH - ... não 
só porque V. Ex.a é um estudioso dos pro
blemas nacionais como, também, porque 
V. Ex.a é o Líder da Maioria e dá seu 
apoio a um simples registro e o transfor
ma, inclusive, num debate, porque estão 
surgindo sugestões preciosas; e também 
certas preocupações próprias dos repre
sentantes que, com a maior dignidade, 
trazem a esta Casa os anseios e as as
pirações das Unidades aqui representa
das. 

Minas Gerais tem sido vítima de uma 
política de exaustão nos seus minérios. 
Muitos abrem buracos e não tapam esses 
buracos com os dólares vindos de fora 
porque esses dólares passam muito lon
ge, às vezes, das cidades ou dos Estados 
onde as jazidas são exploradas. 

I: 
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A questão da exportação dos produtos 
primários constitui um dos problemas 
mais sérios para os países subdesenvolvi
dos ou, usando eufemismo, em vias de 
desenvolvimento. 

Quando estivemos como observador 
parlamentar em Genebra, em 1964 na 
primeira Conferência de Comércio e' De
senvolvimento, o Grupo dos 75 Países 
subdesenvolvidos - que, aliás, eram 
àquela época 78, mas organizaram o 
Grupo com apenas 75, excluindo alguns 
países que dele não deveriam tomar par.:. 
te - fez as maiores reclamações contra 
as nações industrializadas, sobretudo a 
respeito do aviltamento dos produtos 
primários. Enquanto essas nações fica
vam cada vez mais pobres, aquelas in
dustrializadas ficavam cada vez mais ri
cas. Esse é o problema que Minas Gerais 
reclama, através da palavra autorizada 
do nobre Senador Itamar Franco, que 
merece, naturalmente, o meu apoio· e 
muito bem justificado aqui pelo Senador 
Virgílio Tá vara ... 

O Sr. Virgílio Távora - Por todos nós. 

O SR. BENJAMIM FARAil- ... que 
também está preocupado com esse pro
blema, porque é um patriota e não vai 
apenas aplaudir tal politica de exporta
ção de um minério, que é o mais impor
tante. Não há nenhum minério mais im
portante que o minério de ferro, e não há 
nenhum metal mais importante que o 
ferro. Pode haver um metal mais valioso: 
o ouro, a prata, a platina etc., porém 
mais importante que o ferro não existe. 
E há países, como por exemplo os Esta
dos Unidos, o Canadá, a Rússia e tantos 
outros, que têm grandes jazidas desse 
metal e poupam as suas reservas. Impor
tam-no e vão acumulando. E nós não te
mos como valorizar a nossa moeda no 
futuro senão segurando-o em parte tam
bém, porque a nossa industrialização é 
incipiente; até que possamos equiparar 
a nossa indústria com as nações alta
mente industrializadas vamos levar mui
tos anos. 

Os nossos recursos, são os minérios, e 
amanhã, para valorizar a nossa moeda 
nós só podemos fazê-lo através daquilo 
que produzimos e o que temos de melhor, 
com que a providência nos dotou: preci
samente as nossas jazidas. 

O Sr. Itamar Franco - Senador Ben
jamim Farah, V. Ex.a me permite um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH- Pois não. 

O Sr. Itamar Franco- É exatamente 
o que Minas pede: a sua exportação de 
minérios, pois o minério não é renovável 
e Minas tem ficado com as suas crateras. 
Vamos partir, agora, dessa grande ferro
via que será a ferrovia do aço. É o que 
está acontecendo com Minas Gerais ape
nas a exportação do seu minério. O que 
Minas está a reclamar é uma política 
mais justa com essa exportação. Minas 
precisa reinvindicar - como já o disse 
o Governador Aureliano Chaves - o seu 
pólo siderúrgico. Essa é a maior vocação 
de Minas Gerais que ninguém pode tirar. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Muito 
obrigado a V. Ex.a 

O pior, Sr. Presidente, é que muitas 
dessas empresas exploram as jazidas e 
também o povo, violentando-o. Quem ti
ver o cuidado de observar a maneira de
sinteressada, desumana, com que são 
tratados os operários não pode louvar 
certas empresas. Passamos, por exemplo, 
em Ipatinga, onde a USIMINAS, é gera
dora de alto grau de poluição, de tal for
ma que o índice de tuberculose é bastan
te elevado naquela cidade. E essa pode
rosa empresa nem se preocupa em zelar 
pela saúde daquela população, o aspecto 
humano é relegado a plano secundário. 
Existem outras empresas assim em Mi
nas, como por exemplo, a Mannesmann. 
Qual o seu combate à poluição? E outras 
mais poderia citar, como V. Ex.a., nobre 
Senador Itamar Franco, sabe melhor do 
que eu, mas esta, a V ALE, pelo menos, 
está empregando grande quantidade de 
verbas, em reflorestamento, o que atenua 
a poluição. 

O Sr. Otair Becker - Permite V. Ex.a 
um aparte·? 

O SR. BENJAMIM FARAH- Com pra
zer. 

O Sr. Otair Becker- Senador Benja
mim Farah, queira receber V. Ex.a, ini
cialmente, os meus cumprimentos, pelo 
discurso importante que faz nesta tarde. 
Quero dizer-lhe que este assunto está 
sendo disseminado pelo nosso País. Todas 
as áreas brasileiras que despontam com 
reservas minerais estão profundamente 
preocupadas em receber um tratamento 
que lhes compense da extração do miné
rio, produto não renovado, e que deixa, 
como se frisou muito bem há poucos dias, 
neste plenário, verdadeiras piscinas na-

. turais. Desta forma, eminente Senador, 
no meu Estado, mais precisamente na 
região carbonífera, no Sul do Estado de 
Santa Catarina, os prefeitos da microrre-
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g1ao daquela área apresentaram, há 
poucos dias, ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República um memorial, 
através do qual reivindicam um trata
mento especial para a área, com uma 
compensação, inclusive da parte do causa 
que o Estado recebe e muitas vezes não 
o aplica ali, de onde ele é originário. Por 
este motivo felicito V. Ex.a porque, em 
breves dias, aqui estarei focalizando es
te mesmo problema, incorporando-me a 
V. Ex.as e tenho a certeza de que inte
ressará, praticamente, a todos os repre
sentantes com assento nesta casa. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Muito 
obrigado, nobre Senador, pelo seu opor
tuno aparte. 

Além do mais, Sr. Presidente, tem bus
cado diversificar suas fontes de receita 
como é o caso da DOCEMADE, empresa 
incorporada, que se dispõe a plantar 56 
mil hectares de florestas, até o fim deste 
ano, o que equivale ao plantio de 92,5 
milhões de árvores, em Minas Gerais e 
no Espírito Santo. 

Vai executar, também, o maior pro
jeto de reflorestamento do Brasil. O cen
tro geográfico desse projeto é Grão Mon
gol, no Norte de Minas, e abrangerá uma 
área total tde 468 mil hectares de terras 
devolutas. 

O programa da Vale do Rio Doce, na
quela região, chamado de "Projeto Je
quitinhonha", engloba o reflorestamento 
e a industrialização, esta subdividida em 
producão de celulose e industrialização 
da mádeira. Somente no projeto vai in
vestir, nos próximos quatro anos, 3qo 
milhões de dólares (cerca de Cr$ 2,2 bi
lhões aos preços atuais), criando 8 mil 
empregos diretos. 

No reflorestamento, está prevista a 
execução de um programa de silvicultura, 
que ocupará 348 mil hectares da área 
total. 

O projeto prevê ainda destinação de 
42 mil hectares para implantação da in
fra-estrutura necessária: núcleos habi
tacionais, instalação de serviços, estradas 
etc. Será realizado também um progra
ma de integração de agricultura (cul
turas intensivas) e pecuária, em 120 mil 
hectares de reservas naturais. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite 
V. Ex.a um aparte, nobre Senador Ben
jamim Farah? 

O SR. BENJAMIM FARAD- Pois não. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Sena
dor, o meu aparte veio um pouco atrasa
do. Deveria pedi-lo logo no início do seu 
discurso, quando V. Ex.a afirmou - e 
com muita razão- que o preço do mi
nério de ferro que exportamos é vil. DisSe 
mesi:no V. Ex.a que estamos obtendo, se 
me não engano, 22 dólares por tonelada 
mas este é o preço de exportação de 
pellet. O minério sem beneficiamento 
custa menos da metade disso. Tenho aqui 
um relatório do Banco Central que diz 
q,ue o preço médio do minério, no ano pas
sado, foi de 9 dólares e 61 centavos. se 
considerarmos que o dólar" é hoje uma 
moeda que se degrada quase que na es
cala do cruzeiro no ano passado foi de 
10% a sua desvalorização - vemos que o 
acréscimo de preço que estamos obtendo 
por tonelada é quase que vegetativo. Por 
isso, quero dar razão a V. Ex.a, quando 
clama por melhores preços par~ o nosso 
minério de ferro. 

O SR. BENJAMIM FARAD- Sobretu
do se pudermos industrializar o minério. 
É muito melhor exportar matéria indus
trializada. 

Além do reflorestamento, a Vale do Rio 
Doce implantará na região um grande 
complexo industrial para produção de ce
lulose, aproveitando os maciços florestais. 
Somente no caso da produção de celulo
se branqueada, os investimentos atingi
rão 900 milhões de dólares (cerca de 
Cr$ 6, 7 bilhões), criando 3 mil novos em
pregos diretos. Os projetas industriais se
rão desenvolvidos paralelamente ao do 
reflorestamento, a fim de que possa 
aproveitar as árvores a partir da época 
dos primeiroOs cortes. 

Outro aspecto relevante desta empre
sa, é que ela vem cbtendo significativas 
divisas para o nosso balanço de paga
mentos, com a sua luta constante, em 
prol do aumento da participação da sua 
subsidiária - DOCENAVE - no trans
porte marítimo do minérioO exportado pe
lo Brasil. 

Sr. Presidente, político que sempre fui, 
voltado para a defesa dos interesses do 
funcionalismo civil e militar e das clas
ses trabalhadoras, o que me valeu ocupar 
a presidência das Comissões de Serviço 
Público Civil da Câmara e do Senado e 
que me conduziu à apresentação de inú
meros projetas alterando a legislação so
cial brasileira, não poderia deixar, tam
bém, de aplaudir a atuação da Vale do 
Rio Doce, no campo da Seguridade So
cial. 
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Através da Fundação Vale do Rio Doce 
de Seguridade Social - V ALIA, fundada 
em 1973, com o objetivo de suplementar 
prestações asseguradas pelo INPS, já 
concedeu 1.226 suplementações, sendo 
294 de aposentadorias, 95 de pensões, 834 
de auxílio-doença e 3 de auxílio-reclusão, 
além de 5. 355 empréstimos a trabalhado
res, num total de 30,9 milhões de c:;-u
zeiros. 

Eu sempre afirmo, Sr. Presidente, que 
o Parlamento brasileiro é uma escola que 
tem alcançado enorme sucesso na prepa
ração de administradores. Nesta visita, 
pude aquilatar, mais uma vez, a proce
dência de tal assertiva, ao ser recepcio
nado pelo ex-politico Euclides Triches, 
que prestou à Comissão toda sorte de in
formações e que como diretor da Vale, 
continua emprestando o brilho da sua in
teligência e a sua invulgar capacidade de 
trabalho, à tarefa de desenvolvimento 
de nosso País. 

Isto é o que gostaria de dizer ao Sena
do e à Nação, a fim de que tomem conhe
cimento todos os que amam o Brasil e 
nele acreditam, sobremodo os jovens (as 
nossas melhores esperanças), para que 
tenham fé constante nos esforços dos 
brasileiros que propugnam uma Pátria 
realmente grande, rica, livre e forte. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, na perspectiva 
que só o tempo confere, começa-se hoje, 
a questionar os rumos impressos ao de
senvolvimento brasileiro durante a últi
ma década. 

Indaga-se sobre os caminhos alterna
tivos que a Rev·olução poderia ter adota
do para garantir o crescimento e o de
senvolvimento e·c·onômico. 

A contestação da estratégia do desen
volvimento adotado a partir de 1964, re
vive e relembra as peças essenciais da 
doutrina da CEPAL para o desenvolvi
mento da América Latina: 

a) o modelo substitutivo da importa
ção; 

b) a tecnologia autóctone; e 
c) a redistribuição simultânea ao ato 

da produção. 
Como o Brasil afastou-se, em 1964, da 

prescrição recomendada por Raul Pre
bisch, para o desenvolvimento do sub-

continente, convém rememorar as cir
cunstâncias que levaram a esse afasta
;mento, as quais, sem dúvida alguma, 
constituíram o fundamento econômico 
do colapso constitucional e do novo mar
co institucional imposto à sociedade bra
sileira pelas Forças Armadas. 

Na passagem de 1963 para 1964, o País 
achava-se no limiar da hiperinflação. A 
taxa de elevação da alta de preço obser
vada no primeiro trimestre de 1964, se 
projetada para todo o ano, corresponde
ria a uma inflação de 140%. Conseqüen
temente, o primeiro pas&o da nova estra
tégia do desenvolvimento, teria, forçosa
mente, de ser o restabelecimento do 
sistema de preços como orientador das 
decisões econômicas da produção e do 
.c-onsumo. 

Na essência, não é por outro motivo 
que a correção monetária, restabelecen
do a validade dos preços relativos (pre
cos de uma mercadoria expressos em 
óutra mercadoria), reabilitou o cálculo 
ec-onômico. A alternativa, para guardar 
uma linha de coerência, teria sido a de
terioração do sistema de preços, a inva
lidacão do cálculo econômico e a evolu
çã-o ·para um sistema de econ~z;ni~ cen
tral planificada, onde o eqmhbrw! ao 
invés de ser resultante de um mecarusmo 
de oferta e p:mcura, seria conseqüência 
de um equaci-onamento estatístico ~e 
quantidade a produzir e a . co!lsum1r, 
ditado autoritariamente pelo orgao cen
tral de planificação. E qualquer seme
lhança c.om os estados que hoje se dizem 
"repúblicas socialistas" seria uma mera 
coincidência. 

Quem sabe 'não seria esse o desígnio 
oculto de produzir, em 1962/1963, todo 
um pr-ocesso de subversão da ordem eco
nômica? 

A necessidade de restabelecer o cál
culo ec.onômico para reafirmar os rumos 
da economia do mercado, teria de levar, 
como de fato levou, a uma "crise de esta
bilização", enquanto, temporariamente, 
repetimos - temp-orariamente - se re
conhecia o primado dos fenômenos mo
netários e de combate à inflação, sobre 
o objetiv.o conflitante do crescimento 
acelerado da economia. Por c-onseqüên
cia, 1964/1966, representa período em 
que, a par de profundas modificações no 
marco institucional da economia brasi
leira, registra-se uma atividade das uni
dades produtivas, sobretudo do setor in
dustrial, operando abaixo da capacidade 
então instalada de produção. 
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Nessas circunstâncias, como imaginar 
um impulso do crescimento econômico 
ainda fundamentado no processo de 
substituição das importações? É óbvio 
que a demanda externa teria que com
plementar a demanda interna, a fim de 
que a dimensão do mercado da indústria 
brasileira permitisse, gradualmente, que 
os equipamnetos viessem a ter, nova
mente, intensidade de utilização capaz 
de levar da crise de estabilização a um 
pr:oce.sso de expansão susten tacto e con
tínuo. 

É bom lembrar que os mecanismos de 
crescimento económico dos países, mui
to mais complexos do que a simplifica
cão estabelecida nos modelos dos cien
tistas sociais fazem crer, incorporam 
como um element·o essencial desse cres
cimento a acumulação de capital. Suas 
formulações parecem ignorar freqüente
mente os fatores tempo e espaço como 
se o investimento - produção e consumo 
f·ora um ciclo simultâneo. 

Da acumulação de capital se vai ao 
conceito do período do investimento, isto 
é, ao 1ongo tempo o processo de expansão 
das economias se faz com intensidade 
variável em ondas de projetas de inves
timentos cuja maturação coincide apro
ximadamente, com o horizonte dos pla
nos governamentais e do planejamento 
privado. 

Somente uma coordenação estrita
mente apurada, isto é, uma sintonia fina 
(fine tuning), mesmo assim partida de 
uma acervo de acúmulo prévio, evitaria 
que o processo de investimento fosse fei
to de forma espasmódica. Mas basta 
atentar para a queda do ritmo nas deci
sões económicas quando se inaugura uma 
administração federal, ou mesmo esta
dual, para ·perceber a dificuldade da 
coordenação, mesmo quando a sucessão 
de Governo se faz com governantes dou
trinariamente afinados com seus ante
cessores. A descontinuidade do ritmo 
nos investimentos é, portanto, uma fata
lidade na vida económica com a qual é 
preciso conviver. 

O aproveitamento até a exaustão da 
capacidade ociosa da economia brasi
leira, a partir de 1967/1968 é que, evi
dentemente, deu lugar a uma nova onda 
de investimentos induzidos. Essa onda 
conjugava-se com o esquema de inves
timentos autônomos e de abertura da 
economia ao exterior que permitiu, em 
1964/1966, vencer a crise de estagnação, 
e a partir de então, viabilizou a "mu-

dança de escala." da economia brasilei
ra, deslocando para cima a dimensão 
dos novos projetas de investimentos. 
Cremos que não há nenhum setor mais 
representativo desse fenômeno de mu
dança de escala na economia industrial 
do que o de energia elétrica. Os grandes 
projetas integrados, como o do sistema 
do Rio Grande e a construcão das Cen
trais Elétricas do complexó de Urubu
pungá, nas quais 1. 000 "NJ.Vil são a uni
dade de referência de potência instalada 
- demonstram à saciedade, a nova di
mensão da economia brasileira. Isso não 
seria possível, vale a pena insistir, se 
não evoluíssemos de um esquema de eco
nomia introvertida de substituição de 
importação, a uma economia extr·over
tida onde a mola propulsora do cresci
mento são as exportações, e déssemos ao 
mercado resultante do somatório da de
manda interna com a demanda externa, 
a dimensão capaz de permitir a adequa
da amortizacão dos novos custos fixos 
representados por inversões de dimensão 
até então desconhecida em nossa eco
nomia. 

Essa digressão em torno dos an tece
dentes, taxa de inflação e subversão do 
sistema de preços, capacidade não utili
zada das indústrias como decorrência da 
crise de estabilização, e a mudança de
liberada na escala de produção da eco
nomia brasileira, parecem indicar que 
nas circunstâncias que a governaram e 
governaram a economia mundial entre 
1966/1973, dificilmente a insistência no 
processo de substituição de importação 
teria sido a alternativa válida para 
manter o País na via de desenvolvi
mento. Mesmo porque a tônica de ex
pansão das exportações e de diversifi
cação da pauta, com o aparecimento em 
forma significativa dos manufaturados 
nessas exportações, era politica que fazia 
sentido dentro do quadro de uma eco
nomia mundial em expansão. 

Evidentemente, os rumos de uma po
lítica hão de adaptar-se a um quadro de 
C·Ondições iniciais; se esse quadro muda 
bruscamente de configuração, na me
dida em que a economia nacional está 
integrada na economia mundial torna
se evidente que também a formulação 
de política deve ser modificada. 

A proposta contida no II PND para 
uma volta a um processo de substitui
ção de importações (aço, não-ferrosos e 
equipamentos pesados) corresponde, em 
verdade, ao início de uma nova onda 
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de investimentos que agora se orienta 
para suprir o mercado interno, conten
do importações em face das circunstân
cias, que se imaginam temporárias, da 
economia internacional. 

Essa proposta de substituição de im
portação, no entanto, não deve ser ex
cludente de continuidade de uma polí
tica de promDção de exportação, mesmo 
porque a dimensão física e tempo de 
maturaçãD tendência desses proj etos sig
nifica que a decisão tomada hoje de rea
lizá-los só assumirá forma concreta de 
aumento de produção dentro de 4 ou 5 
anos. 

Os prDblemas do Balanço de Paga
mentos estão aí à nossa porta, com a 
dificuldade maior de continuidade de 
desenv·olvimento nacional nessa eviden
te fase de transição. 

O processo de substituição de impor
tações ag·ora reorientado para setores 
básicos, se bem conduzido, assim o es
peramos, levará o País, ao final da dé
cada, a reencontrar-se com altas taxas 
de crescimento econômico. Mas é uma 
fatalidade lógica que para chegarmos a 
1980 teremos que passar por 1975 e 1976, 
1977; quando a demanda externa con~i
nuará a representar um papel essencial 
na manutencão de um alto nível de ati
vidade doméstica. 

Se ala-uma restrição pode-se, fazer aos 
caminh~s impostos ao desenvolvimento, 
pelos Governos da Revolução, ,ta;l':ez seja 
a de não ter buscado, desde o miCIO, uma 
integraçã·o mais nítida, intensa e mar
cada entre a agri-cultura e a. inrlú~tri::t. 
Os processos produtivos agroindustria~s 
são aqueles que segundo a melh·or teona 
econômica conferem vantagem compa
rativa ao Brasil e, sem dúvida alguma, 
os mecanismos de difusão tecnológica na 
agricultura são muito mais rápidos e efi
cientes quando induzidos pelo ~esenvol
vimento industrial. Essa nova tnlha para 
o desenvolvimento do Brasil já está con
figurada no II PND. A criação do .... 
CODVASF e os programas de recupera
ção do CERRADO são bons exemplos 
dessas potencialidades que talvez, atra
sadamente mas não a destempo, o Brasil 
comece a explorar. Potencialidades essa.o:; 
derpertadas pela crise mundial ~e ener
gia e pelo quadro de uma economia mun
dial de penúria em matéria de produtos 
agrícolas que obrigam, agora, .a repen
sar os caminhos do desenvolvimento e 
a considerar fórmulas de expansão eco-

nomica com tecnologia, senão autócto
ne, pelo menos não convencional. 

Se o problema básico do mundo é, 
como analisam os cientistas sociais, o 
da fome crônica em vastos continentes 
e excesso protéico em raros bolsões de 
afluência, a situação brasileira é de pri
vilégio geográfic·o, tanto para atendi
mento da demanda supérflua dos últi
mos como socorro à carência dos pri
meiros. Isso sem falar do nosso próprio 
mercado que, bafejado pelo desenvolvi
mento, estará dia a dia a requerer no
vas combinações dos setores agroindus
triais, especificamente da indústria de 
alimentos. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer. 

O Sr. Leite Chaves - Eu queria va
~er-me, nesta oportunidade, do pronun
ciamento muito qualificado de V. Ex.a, 
c·omo sói ocorrer todas as vezes em que 
V. Ex.a fala nesta Casa ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Bonda
de de V. Ex.a 

O Sr. Leite Chaves - ... para que eu 
me esclarecesse sobre a posição do Go
verno nesta questão dos cerrados. O Go
verno está difundindo, no País, abertura 
de crédito aos cerrados, sob o pretexto de 
que terras novas se incorporem à pro
dução agrícola nacional. Gostaria que 
V. Ex.a colocasse, dentro desse contexto, 
o que particularmente pensa o meu Es
tado. O Paranâ contém, na sua região 
norte, as terras mais férteis do mundo. 
Isso é conhecido nacional e internacio
nalmente. Agora, veja V. Ex.a: no Para
ná, onde o grau de fertilidade da terra 
alcança 90%, e apenas em 10% carece
mos de adubo. com índice de produção 
enorme, o lavrador não se está saindo 
a contento, nem encontrando preços 
compensadores para o que produz. Como 
poderá alguém ter resultado melhor no 
cerrado, onde o índice de fertilidade é de 
10% , e 90% têm que ser corrigidos com 
adubos que se sabe está a custo elevadís
simo no País? Nobre Senador, não viria 
este projeto contrariar, talvez, a boa ln
tenção do oGverno, favorecendo, lndlre-
tamente, apenas às firmas que vendem 
adubo no Brasil, sabido como essas fir
mas têm força, inclusive para fazer com 
que o Governo dispense juros, a fim de 
que elas coloquem melhor quantidade 
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do seu acervo? Eu gostaria Que V. Ex. a 
prestasse um esclarecimento: qual o real 
posicionamento do Governo, neste parti
cular? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Eminen
te Colega, talvez pudéssemos sair um 
pouco desta dissertação, que está um 
tanto árida, reconhecemos, mas a Eco
nomia não permite arroubos de eloqüên
cia. Aproveitamos o aparte de V. Ex.a, 
para dizer entrando um pouco na Polí
tica e na Sociologia - que os habitantes 
do cerrado do Estado do eminente Sena
dor Lázaro Barboza, como aqueles da 
caatinga nordestina, se julgam com tan
to direito, ou mais, quanto aqueles outros 
que têm a ventura da fertilidade em suas 
terras; a uma procura de melhores dias. 
Justamente, o Governo almeja incorpo
rar à economia pátria, como tenta no 
Nordeste e agora inicia na região do cer
rado, e essas terras, em que, sem progra
mas de constante apoio por parte do Po
der público, o produtor não teria, em 
termos rentáveis como exercer suas ati
vidades. Assim, o Governo está nada me
nos, que cumprindo, ao lado de sua obri
gação de levantar a Economia de toda as 
Regiões Brasileiras, um dever patriótico, 
dando lição de brasilidade, que é tornar 
possível corrigir, naquilo que o engenho 
e a arte humana permitem, as diferenças 
com que, para felicidade de V. Ex.a e pa
ra infelicidade nossa, a natureza nos dis
tinguiu. Mas, feita esta observação, que
remos dizer que os projetas do aprovei
tamento dos cerrados, e da caatinga do 
Nordeste, eminente Senador Leite Cha
ves, nada têm que ver com o atendimen
to a interesses de fábricas que produzem 
o fertilizante necessário para a pro
dução ser tornada eficiente. O Governo, 
não pelo fato de querer agradar ao in
dustrial- como pensam V. Ex.a e outros 
- mas pela necessidade de ter fertili
zantes, as.sim procede. Isto é uma fato 
incontestável. 

O Sr. Leite Chaves - Senador Virgílio 
Távora, apenas complementando o meu 
raciocínio, o entendimento geral é o se
guinte: ainda que se use o corretivo para 
solos, a produção dos cerrados, por mais 
avolumada que seja, aos preços atuais, 
não chegará a pagar, por alqueire, o va
lor dos custos da aquisição do adubo. De 
maneira que nos parece - e queríamos 
alertar o Governo para este ponto - que 
o convite à vocação dos cerrados, à agri
cultura nacional, poderia vir a favorecer 
dois setores apenas: aos produtores de 
adubo e .ws especuladores de terra, em 

prejuízo violento dos que já produzem e 
não conseguem preço razoável para a sua 
prod.ução e, sobretudo, daqueles que, 
atra1dos por novas vantagens, forem pa
ra os cerrados e, talvez lá, alcancem 
apen~~ o avolumamento do seu próprio 
martu1o. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Eminen
te Senador Leite Chaves, nós, habitantes 
desafortunados das caatingas nordesti
nas, da zona semi-árida - e já que o 
ilustre Colega de V. Ex.a de Goiás não se 
manifesta, achamos que temos, também, 
procuração daqueles que moram no cer
rado, - dizemos ao ilustre representan
te das ferazes terras do Norte do Paraná, 
- ele que tem suas raízes históricas pelo 
nascimento, bem ligadas ao nosso iilfor
túnio, - que deve reformular esses seus 
conceitos. 

Nossos agricultores, lá, da caatinga, 
não maldizem - e temos certeza de que 
do cerrado também não - não maldizem 
essa iniciativa governamental. Ao con
trário, nobre Senador, eles bendizem, no 
momento, essa facilidade de acesso ao 
fertilizante pela queda de quarenta por 
cento do seu valor, obra do Governo 
Geisel. 

O Sr. Lázaro Barboza Permite 
V. Ex.a um aparte, eminente Senador 
Virgílio Távora? Se não aparteei V. Ex.a 
antes ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
imenso prazer, porque já coloquei V. Ex.a 
em brio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
(Fazendo soar a campainha) - Lembro 
a V. Ex.a que o seu tempo está termina
do, como também o está a Hora do Ex
pediente. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, vamos à generosidade mineira 
em ação. 

C-oncedemos o aparte ao eminente 
Senador por Goiás e, em dois minutos, 
concluiremos a oração, protestando, 
oportuno tempore, continuar nossas con
siderações. 

O Sr. Lázar.a Rarboza - Agradeço a 
generosidade do nobre Presidente e a de 
V.· Ex. a Se não o aparteei antes, emi
nente Líder Virgílio Távora, foi exata
mente em função do tempo, porque a 
luz vermelha da Presidência já estava 
emitindo os seus sinais. O Programa de 
Desenvolvimento do Cerrado - ..... . 
POLOCENTRO, encontrou, no Estado de 
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Goiás, como não poderia deixar de ser, a 
maior acolhida. Nós, g·oianos, que temos 
quase dois terços do nosso território 
composto de terras de cerrado e campos, 
vimos, nesse Programa, uma possibili
dade extraordinária de incorporar à área 
útil de produçã,.o vastas regiões do Estado 
de Goiás. A pergunta, feita há pouco 
pelo eminente colega pelo Paraná, Se
nador Leite Chaves, se a entendi bem, foi 
no sentido de indagar de V. Ex.a, tão bem 
informado que é, se o Governo, de par 
com esse P~ograma tão auspicioso, ha
via-se precatado contra a ação de firmas 
que neg.ociam fertilizantes e que auferem 
lucros exorbitantes de até 1.000, 1.200% 
c-omo poderemos verificar nos balanços 
dessas companhias, publicados no ano 
passado. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, concluíremos, não sem antes 
deixar registrado que o eminente repre
sentante por Goiás já está meio redimi
do do silêncio mantido. Diremos que o 
Governo - embora não tenha sido esta 
pergunta que entendemos formulada 
pelo Representante do Paraná - o Go
verno está ciente e consciente das pro
vidências que precisa tomar para que a 
sua generosa idéia não sirva, apenas, 
para aproveitamento de poucos. 

Sr. Presidente, a integração do dinâ
mico setor industrial ao agropecuário 
será assim não só a transferência de tec
nologias mais sofisticadas no setor pri
mário, com elevação de sua produtivi
dade mas a providência planificada de 
satisfacão de uma demanda potencial a 
se tornar efetiva, muito brevemente. 

Sábado anunciada está uma Sessão 
Extraordinária por V. Ex.a 

No início de nossa oração, que deseja
ríamos fazer, dando alguma elucidação 1 às dúvidas apresentadas pelo eminente 
Líder Roberto Saturnino, não tivemos o 
prazer da presença de S. Ex.a Agora, 
honra-nos com a sua atençã,.o, ou em 
apartes à oração, que log:o pronunciará, 
pelo menos assim estamQs avisados, ou 
amanhã pr-ocuraremos, no limite de 
nossas luzes, dar aquelas explicações que 
se fazem necessárias, ante as pergunt!ls 
e as questões propostas, com a elevaçao 
de sempre, pelo ilustre representan~e ~o 
Rio de Janeiro ontem, quando aqm nao 
estávamQS. (Muito· bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra, baseado no art. 16, 
item VI, do Regimento Interno, para 

uma breve comunicaçã,.o, ao nobre Sena
dor Heitor Dias. 

O SR. HEITOR DIAS -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, os grandes ho
mens se fixam na memória do povo, 
e quando mortos, passam a me
recer a reverência de todos. Assim, 
não são apenas lembrados como, sobre
tudo, evocados. As homenagens que a 
eles se prestam, têm-nos por inspiração, 
mas, em última análise, não são a eles 
que se destinam. Visam, em verdade, a 
relembrar-lhes a vida para as gerações 
coevas e vindouras. É que os mortos são 
insensíveis às injustiças, como indife
rentes aos elogios. Eles, entretanto, fa
lam, permanentemente, pelos exemplos 
que legam, pelas lutas que encetaram, 
pelo bem que espargiram e pelas lições 
que ministraram. É dentro dessa concep
ção que já se diss.e qu~ os mort?s gover
nam os vivos. E so assim sobrevivem eles 
à própria morte. 

São estas as palavras que julguei in
dispensáveis à evo.cação que ora farei, 
do Padre Camilo Torrend. Era um dos 
integrantes da Oo~pan~a _de J~sus. 
Companheiro de sot~ma e umao de ~d.eal 
de Anchieta de Nobrega e de VIeira. 
Como estes, 'Padre TQrrend foi também 
um semeador de civilização, porque, des
de cedQ, dedicado aQ ensino e à cultura. 

Nascido em 21 de junho de 1875, veio 
para a Bahia em 1914, e já integrando 
a C·ongregação do corpo docente do tra
dicional Colégio dos Jesuítas, onde lecio
nou até 1952, ou seja, até poucos anos 
antes de sua morte, que veio a ocorrer 
em 1961. 

Homem dedicado aos grandes estudos, 
f·oi sempre um pesquisador. Os seus tra
balhos mereceram referências e 'encô
mi.os dos maiores centros intelectuais do 
País e do mundo. Dedicou-se, de modo 
especial, à Botânica, à Biologia, à Z·OQlo
gia e, de modo particular, à Micologia. 

Os seus trabalhos, nesse setor, têm os 
aplaus·os dos grandes estudiosos da ma
téria. Era, sobretudo, um homem de fé; 
e ele a exemplo de Teillard de Chardin, 
de q~em foi admirador sincero e, talvez, 
pioneiro nas idéias, teve a oportunidade 
de afirmar que "através da verdadeira 
ciência se encontra Deus". Mas, a fé 
verdadeira, como ele disse, a fé sólida, 
que pode resistir aos grandes embates 
das idéias e dos tempos, embates que 
se ren·ovam cada dia mais fortes e ~ais 
violentos. Deixou ele, no campo da Cien
cia, uma grande obra: "Na Flora das 
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Micomixeta.s", trabalho premiado no es
trangeiro. E os seus artigos, colaborador 
permanente que era da "Brotéria", estão 
reunidos num volume sob o título: "A 
Fé e a Cultura Contemporânea". A sua 
preocupação maior era com a mocidade, 
em cujo favor, com a colaboração do 
saudoso Padre Cabral, criou o "Pensio
nato Mariano Acadêmico". Foi cidadão 
exemplar, sarcedote virtuoso e mestre 
insigne. Eis porque a Bahia comemora 
hoje, em cerimônia solene, o seu cente
nário, por iniciativa da Fundação Cultu
ral do Estado, que sabe assim, ser fiel à 
sua missão. A sua dedicação a·os livros 
de ciência não o fez, em nenhum instan
te, esquecer ou menosprezar o missal de 
sua religião. A propósito, vêm-me à lem
brança as palavras de Ruy: "Grande é a 
ciência. É a maior de todas as grande
zas. Mas abaixo da outra - a divina -
que lhe há de sobrepairar eternamente." 

Mas a fé não é um privilégi·o do indi
víduo. Ela há de também estar na cons
ciência de todo um povo. Disse a "Aguia 
de Haia", c.om a e1oqüência que engran
dece sempre as suas palavras: "Tanto 
vale a fé no coração de um homem sozi
nho, quanto não poderá no coração das 
::1ações". 

Sr. Presidente, registro, nesta Casa, o 
transcurs.o d·o centenári.o do Padre Ca
milo Torrend, que viveu para a ciência 
e para a fé, e desta não se afastou nem 
no momento final de sua vida. 

No seu último instante, o padre que 
se apr.oximara para ungi-lo · na hora 
extrema, percebendo-lhe os lábios resse
quidos, ofereceu-lhe um pouco de mel. 
E ele, plenamente, consciente, fiel ao 
ideal que sempre alimentou a sua vida, 
teve a oportunidade de pronunciar estas 
últimas palavras: "Já não preciso. Nes
te instante, eu parto a caminho de Deus." 
Foi-se a alma de um santo. Ficou o 
exemplo de um sábio. (Muito bem! 
Palmas.) 

Comparecem mais. os Srs. Senado
res: 

José Guiomard - Renato Franco 
- Fausto Castelo-Branco - Mauro 
Benevides ~ Virgílio Távora -
Paulo Guerra- Arnon de Mello -
Teotônio Vilela - Heitor Dias -
Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
João Calmon - Amaral Peixoto -
Roberto Saturnino- Danton Jobim 
-Nelson Carneir·o - Orlando Zan
caner - Osires Teixeira - Mendes 
Canale - Lenoir Vargas. 

· O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está terminado o período destinado 
ao expediente. 

I 

Pàssa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.o 237, de 1975, dos Srs. 
Senadores Ruy Santos e Danid Krie
ger, solicitando a transcrição nos 
Anais do Senado dos discursos pro
nunciados em Rivera, no Uruguai, 
pelos Presidentes Ernesto Geisel e 
Juan Maria Bordaberry, do Brasil e 
do Uruguai, respectivamente. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

Discurso pronunciado em Rivera, Uruguai, 
pelo Presidente Ernesto Geisel que se 
publica nos termos do Requerimento 
n.0 237/75, de autoria dos Srs. Sena
dores Ruy Santos e Daniel Krieger: 

Excelentíssimo Senhor Juan Maria 
Bordaberry, 

Presidente da República Oriental do 
Uruguai, 

O espírito de harmonia e boa inteli
gência, vigente sempre no relacionamen
to entre nossos d·ois povos, está simbo
lizado no encontro que ora nos reúne 
nesta hospitaleira cidade uruguaia de 
Rivera, fraterna vizinha de Santana do 
Livramento. 

Aqui estamos, Senhor Presidente, pa
ra celebrar atos da mais transcendental 
importância para o desenvolvimento de 
nossos respectivos países. Coincidência 
feliz é que o façamos no ano em que o 
povo uruguai.o festeja o sesquicentená
rio de sua independência. Estes cento e· 
cinqüenta anos viram, constantes, a 
perfeita concórdia e o espírito de franca 
cooperação entre as duas Nações. Quan
do. agora, concluímos o Tratado de Ami
zade, Cooperação e Comércio, não esta
mos, pois, exprimindo um voto a ser 
cumprido, mas consagrando uma reali
dade inalterável. 
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O Tratado que acabamos. de assinar, 
estabelece um grande quadro que abar
ca a cooperação nos setores politico, 
econômico, financeiro, comercial, cultu
ral, técnico, científico e turístico. Ins
trumento dinâmico, que procura mobili
zar as potencialidades de ambos os paí
ses, não limita a cooperação prevista às 
preocupações do presente. Permite ele, 
pragmaticamente, que protocolos adicio
nais ou outros tipos de atas internacio
nais venham agregar-se à sua moldura 
institucional básica, para fazer face às 
necessidades e conveniência de nosso 
futuro relacionamento. Nesse sentido, se
rá importante o trabalho da Comissão 
Geral de Coordenação Brasileiro-Uru
guaia criada pelo Tratado, para iden
tifica~ essas hipóteses adicionais de 
cooperação, no aprofm:damento dn.s re
lações entre os dois pa1ses. 

A assinatura, também hoje, do Proto
colo de Expansão Comerei~!, reveste-se 
de especial significado. Faze}TI~-lo quan
do já são significativos os mve1~ de nos
so intercâmbio. Aceitamos, p01s, como 
tim desafio, a expansão maio~, mutua
mente benéfica, de nosso COp:lerci-o. Pa
ra esse fim encaminhar-se-ao as neg.J
ciacões a se~em proximamente eng~jadM 
e que visam a diversificar e ampl_1ar a~ 
pautas de exportação dos dois pa1ses, a 
luz da situacão especial de que goza o 
Uruguai na Associação Latino-America
na de Livre Comércio. 

Os Convênios sobre Transporte Marí
timo e Transporte Fluvial e Lacustre 
constituem adequado complemento dos 
instrumentos sobre expansão comercial, 
pois permitirão mais rápido. ~scoal?en
to a nossas correntes comerma1s rempro
cas e melhor aproveitamento à marinha 
mercante dos dois países. 

Igualmente importante para o desen
volvimento de nosso intercâmbio é a as
sil!atura pelas instituições bancá1ias 
compete~ tes de Brasil e Uruguai, do 
Convênio de Crédito pelo qual o Brasil 
estende à República Oriental, financia
mento para a aquisição d~ bens ~e ca
pital, no valor de 50 mil~10es de dolare.s. 
Esoera o Governo brasileiro que esse cre
dito crie condições mais favoráveis pa
ra que a indústria uruguaia possa com
petir com êxito nos mercados inter:r:a
cionais, impulsionando, em especial. 
llua.s exportações para o Brasil. 

Já dentro do marco criado pelo Tra
tado, celebramos, nesta data, o Acordo 

.. 
Básico de Cooperação Técnica e Cienti
fica. Estou certo de que tal Acordo pro
duzirá nítidos benefícios para o desen
volvimento econômico e social de nossos 
povos, tarefa primordial de ambos os 
governos. 

Outr·o aspecto da cooperação prevista 
no Tratado e que desejo aqui destacar, 
é o d·o desenvolvimento do setor tritíco
la uruguaio, objeto de Nota Complemen
tar ao Tratado, hoje, igualmente, assi
nada. 

Ressalto, com satisfação, o Acordo a 
que chegamos, por troca de Notas, sobre 
a Fronteira Lateral Marítima entre os 
dois países e a definitiva fixação da Bar
ra do Arroio Chuí. Resolvendo-se, assim, 
a contento de ambas as partes, a ques
tão resultante das peculiaridades daque
le curso d'água limítrofe, desaparecem 
aí os problemas ligados à delimitação de 
nossas respectivas soberanias. 

Sr. Presidente, o "acordo-quadro" hoje 
celebrado vem trazer novo estímulo ao 
Programa de Desenvolvimento da Bacia 
da Lagoa Mirim. Por ele, comprometemo
nos a concluir entendimentos destinados 
a completar a moldura institucional e ju
rídica para a cooperação bilateral nesse 
importante projeto. Entrementes, conti
nuam os dois Governos a aprofundar sua 
cooperação no aproveitamento dos recur
sos da Bacia, do que é prova eloqüent~ a 
assinatura, hoje, sob a égide da Comis
são Mista Brasileiro-Uruguaia para c 
desenvolvimento da Lagoa Mirim, do 
contrato de execução do projeto de en
genharia para o aproveitamento hidrelé
trico de Passo do Centurião, no rio Ja
guarão. 

Reconhecendo a importância que o se
ror energético adquiriu para a celebra
ção do desenvolvimento econômico, dá 
o Brasil especial consideração à sua pos
sível colaboração para a construção da 
Usina Hidrelétrica de Palmar. Seria pa
ra o Brasil motivo de orgulho, participar 
nessa grande obra, de tanta rele·vância 
oara o futuro desenvolvimento da Re
pública Oriental do Uruguai. 

Igualmente de relevo reveste-se o 
acordo sobre Interconexão Energética, o 
qual prevê a realização de um estudo pe
las entidades competentes dos dois pai
ses, com vistas ao exame da viabilidade 
de interligação entre a Central Termo
elétrica de Candiota, no Rio Grande do 
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Sul, e a Central do Rincão do Bonete, no 
Rio Negro. 

senhor Presidente, tem o Brasil 
o sincero desejo de estabelecer com 
o Estado Oriental uma frutífera coo
peração, fundada no respeito mútuo e no 
aactamento dos coonpromissos his
tóricos assumidos pelos dois paí
ses, com vistas à obtenção de reais be
nefícios para amb:?s as Partes. É política 
do Governo brasileiro explorar, com as 
Nações amigas, todas as faixas de con
vergências, num quadro franco e leal 
do trabalho comum, para tornar efetivo 
o desenvolvimento solidário que, no 
rr;.undo de hoje, não é mais uma opção, 
e sim um imperativo. 

Em numerosas oportunidades tenho 
salientado a importância que o Governo 
brasileiro atribui à cooperação com os 
países irmãos da América Latina. Não 
me canso de ressaltar esse propósito, uma 
vez que exprime ponto cardeal de nossa 
política exterior. Essa política, no qua
dro mais amplo da atuação global do 
Brasil, demonstra a prioridade que con
ferimos ao trato dos temas do Conti
nente. 

Não nos fascinrm as soluções isola
cionist8s. A dinâmica própria das so
ciedades que, como as nossas, se encon
tram em pleno processo de crescimento 
e modernização, c·onduz necessariamente 
a esforços de estreita articulação entre 
suas economias, transformando-as em 
elementos harmônicos do sistema eco
nômico mundial. 

Discurso pronunciado em Rivera, no Uru
guai, pelo Ex.mo Sr. Presidente da Repú
blica Juan Maria Bordaberry, que se pu
blica nos termos do Requerimento n.0 

237/75, de autoria dos Srs. Senadores 
Ruy Santos e Daniel Krieger. 

Excelentíssimo Sefí.or Presidente de la 
República Federativa dei Brasil: 

Permitime que mis primeras palabras 
sean para expresar la satisfacción y la 
alegria c.an que el pueblo oriental recibe 
vuestra presencia en su tierra, percibien
do en ella la renovación, una vez mas, 
de nuestra amistad y nuestro afecto. 

Bien s& beis, Seno r, cual es la natura
leza profunda de los vínculos que ligan 
a nuestros pueblos, mas alia de cualquier 
fórmula retórica, y sin necesidad de ella, 
por lo que la visita dei Presidente dei 
Brasil es acogida por mi pueblo c·:m el 
c·orazón abierto a la simpatia y al carifí.o. 

Representais, en efecto, una gran na
ción, llena de admirables logros y reali
zaciones, duena de una prodigiosa vita
lidad y un genio polifacética, cuyo por
venir en el mundo es cierto y claro. Pe
ro para los uruguayos, junto a esas con
quistas válidas, hij as dei esfuerzo, l·os 
brasilefíos significan por sobre todo una 
gran nación hermana. 

Y esta visita es expresión cabal de tal 
hermandad, que nace en el viejo tronco 
ibérico, se desarrolla a través de las vi
cisitudes de la epopeya americana y cul
mina en la realización de los idealles re-

. publicanos y de independencia. Pero este 
A interdependência não é um fato a · inmenso lega.do espiritual y afectivo dei 

ser buscado no futuro, nem a ser artifi- pasado no es meramente motivo de evo
cialmente criado, mas constitui carac- cación la ocasión para reminiscencias 
terística fundamental da economia in- gratas. Ac·ode con el propio sentido his
ternacional contemporânea. Não acredi- tórico de nuestras relaciones - que es 
kmos, porém, numa interdependência decir, sentido creciente y constructivo 
baseada na subordinação, que enc·ontra hay en ese legado un dinámico impulso 
suas raízes numa obsoleta divisão inter- para modelar el porvenir. 
nacional do trabalho. Cremos, isso sim, 
na riqueza da interdependência, arrima
da na cooperação e em oportunidades 
econômicas equitativas. Tal interdepen
dência é a única capaz de unir os po
vos e de contribuir para a harmonia da 
sociedade internacional. 

É com esse espírito que concluímos os 
presentes atos vinculando ainda mais 
nossos dois países. Confiamos em que 
trarão para as nossas nações ainda 
maiores perspectivas de crescimento e 
de harmonia. 

Fieles a esta consigna, nuestros Go
biernos acaban de suscribir el mas tras
cendente conjunto de Acuerdos en la 
historia de las fraternas relaciones de 
era de cooperación sin precedentes, no 
solo por la amplitud de los campos que 
abarca sino por la hondura y operativi
dad que reviste. 

Es posible afirmar ahora que ne esta 
fecha la decisión política de nuestros 
Gobiernos introduce un cambio cuali
tativo en las relaciones mutuas, infun
diendoles vigor y permanente dinamismo. 
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Los documentos que se firman no 
c.onstituyen la instrumentación jurídica 
de meras negociaciones comerciales ui 
la formalización de una obra singular 
de de benefício mútuo ni la consagración 
internacional de entendimientos en un 
sector específico de interes comun. Ellos 
constituyen, a través de un enfoque glo
bal, un sistema integral de cooperación, 
que abarca todo el vasto camno de las 
relaciones recíprocas, desde 1Õ político 
hasta lo económico. Por el1o el instru
mento matriz de esta serie que se sus
cribe hoy ha sido denominado Tratado 
de Amistad, Cooperación y comercio. 

Porque se trata de iniciar una nueva 
y propicia etapa de coordinación de es
fuerz.os dentro de un amplio programa 
de cooperación binacional, hemos desea
do concluir en este acto, mediante el 
canje de ratificackmes correspondiehte 
los trabajos encaminados a la definiti~ 
va fijación de la Barba del Arroyo Chuy 
y del limite lateral marítimo estable
ciendo además los procedimie~tos para 
la pronta iniciación de las obras mate
rlales que den realidad física al deslin
de limítrofe. 

A la fijación del limite en le Chuy 
sumamos pues, la cousolidación de una 
vasta frontera marítima. Consecuentes 
con nuestros tradiciones y con el espíri
tu que nos anima, hemos alejado así 
las posibilidades de conflictos incidentes 
estériles, creando, en vez, nuevos hori
zontes para la cooperación y el trabajo 
fecundo de nuestros pueblos. 

Es a la luz de grandes decisiones como 
esta que hemos ido construyendo en el 
tiempo el sólido edifício de nuestras re
laciones, en cuyo contexto hoy escribi
mos este capítulo esencial, llemo de vir
tualidades para el porvenir. 

Entre las diversas áreas comprendidas 
por el tratado se destacan las acciones 
conjuntas que ambas Naciones se dis
poofi.en a llevar a cabo eu lo concerniente 
a la realización de obras de infraestru
tura, con un claro y decidido proposito -
y asi debo senalarlo - de impulsar as
pectos básicos del desarrollo del Uru
guay. Así el impulso prioritario que se 
dará al programa de la cuenca de la La
guna Merin, con relación al cual se fir
ma hoy un contrato importante, y los 
&cuerdos iniciales referidos a la cons
trucción de la Represa Hidroelétrica del 
Palmar, obra que, c,.:mjuutamente con 
la de Salto Grande, será punto de apoyo 
del sistema energético nacional. 

Esta conciencia de las interrelaciones 
que impone la realidad geoeconómica 
ha determinado también a nuestros dos 
países a encarar acciones conjuntas en 
otras áreas básicas como las telecomu
nic.aciones, la interconexión de los siste
mas elétricos, la infraestrutura vial y 
ferroviaria. 

La complementación de las produccio
nes agrarias es otro de los objetivos que 
se concretan en esta ocasión. Brasil y 
Uruguay han Interc.ambiado tradicional
mente bienes agropecuarios porque asi lo 
han determinado las exigencias de sus 
respectivos consumos y la realidad de 
sus condiciones naturales. Pero casi nada 
se ha hecho hasta ahora para pasar de 
la actividad mercantil propriamente di
cha para entrar a la conjunción o com
binación de esfuerzos productivos. 

Los entendimientos que consignamos 
en este acto con relación a la producción: 
triguera uruguaya que se destinará a! 
mercado brasilefi.o, con base a esfuerzos 
conjuntos, constituyen un primer e im
portante paso en esta nueva direción. 
Estoy seguro que a partir de él, se ini
ciara una promisoria etapa de coordi
nación de actividades de investigación, 
intercambio de técnicas y experiencias, 
y celebración de acuerdos comercialles 
para la regulación y mejoramiento de los 
intercambios agrícolas. 

Para el Uruguay la ampliación de su 
economia externa, a través de oportuni
dades efectivas de mercado, es condi
ción indispensable p,ara su desarrollo, y 
casi podría decirse, para su superviven
cia. El lema británico de "exportar o 
perecer" es para nosotros un llamado a 
la responsabilidad nacional. El desarrollo 
industrial del país no puede concebierse 
con el exclusivo apoyo de una demanda 
interna limitada por la estrechez del 
marcado y por la nagnitud poblacional, 
e inelásticas por el reducido coeficiente 
de crecimiento demográfico y por los ele
vados niveles de ingresso per capita ya 
alcanzados por sus habitantes. 

El comercio exterior se convierte enton
ces en uno de los instrumentos princi
pales del desarrollo y tanto el entorno 
geográfico y econômico como las cifras 
frías y objetivas indican con claridad 
que sin perjuicio de la neces.aria política 
de diversificación de los mercados de ex
portación que está ejecutando empefi.o
samente el Gabierno de la República, el 
marco regional constituye una opción de 
impostergable concreción. 
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Dentro de ese marco, el Brasil, por ra
:rones indudables, surge como un mer
cado de fundamental importancia. El 
Tratado de Amistad. Cooperación y Co
mercio presta especial consideración en 
el campo de las relaciones comerciales 
bllaterales a Ia situación de menor de
sarrollo económico relativo dei Uruguy, 
dando alto ejemplo de realismo, y sobre 
todo, de genuino y sincero proposito de 
cooperación. 

El Protocolo de Expansión Come~c~al 
as sido elaborado con el doble proposlto 
de intensificar y deversificar el ya im
portante comercio pecíproco y de brin
dar a las producciones uruguy,as amplias 
oportunidades de acceso a1 mercado bra
silefio, única forma, por lo demás, de for
talecer Ia capacidad de compra dei país, 
que permitirá aumentar las adquisiones 
nacionales de bienes brasilefios. Estoy 
seguro de que en la aplicación prática de 
este instrumento, concretaremos este 
objetivo, as como el de lograr un razo
nable equillbrio de los intercambios bila
terales. 

EI acuerdo financiero que han suscrito 
las autoridades de las instituciones com
petentes de Ioa dos Paises, estabeleciendo 
una lineade crédito para Ia adquisición 
por parte dei Uruguay de bienes brasi
lefios de capital necessarios para el ree
quipamiento industrial de mi país, está 
directamente vinculado a este programa 
comercial. 

No debe verse en esta operación solo 
un Acuerdo crediticio, o un mero acceso 
dei productor uruguayo a una fuente de 
suministro de alta eficiencia productiva 
y adecuada tecnologia, porque, además, 
se procura con ella que Ia industria uru
guya se renueve para poder aprovechar 
las oportunidades comerciales que le 
brinda el Protocolo de Expansión Comer
cial. 

El incremento dei comercio represen
tará mayores exigencias de transporte. 
La creciente incidencia dei casto de los 
fletes en las operaciones comerciales au
menta paulatinamente la importancia 
financiera de los servicios de moviliza
ción de cargas y requiere una equitativa 
coparticipación en los beneficias dei 
transporte. Por tal razón nuestros dos 
Paises han resuelto distribuir esos bene
fícios, ne lo que tiene que ver con el trá
fico marítimo, sobre bases paritarias, 
dando otro ejemplo práctico de uma .ade
cuada consideración dei interes comun, 
sin egoísmos ni privilegias unilaterales, 

suscribiendo un tratado equilibrado para 
regular los tráficos de carga. A ello se 
agrega que igual criterio se aplic.a, por 
medio de otro instrumento similar, ai 
transporte fluvial y lacustre, cuya poten
cialidad se ve aumentada por las obras 
comunes que encara el progr.ama de la 
cuenca de la Laguna Mirin. L!l colabo. 
ración en ma teria de transporte terres
tre, que tambien prevê el tratado, com
pleta este cuadro auspicioso de aprova
chamiento compartido de los beneficias 
de esta imp.ortante actividad derivada 
dei comercio. 

El turismo regional es sin duda una 
dinámica industria, en constante creci
miento, a la que el uruguay le asigna 
capital importancia, desde el punto de 
vista dei rendimiento econômico, pero 
también, y primordialmente, en el caso 
de nuestros Países, es vehículo para la 
mejor compreensión de los }Jtteblos ami
gos a través del constante flujo y reflujo 
de los contactos personales. El Uruguay 
es País de turismo y también lo es el Bra
sli. ya se han logrado entendimientos im
portantes entre las autoridades compe
tentes de ambas Naciones en diversos as
pectos de la actividad turística y, como 
lo prevê el tr,atado, ha de aumentarse 
en el futuro la cooperación bilateral en 
este campo, con objetivo mas amplias y 
novedosos, como el del desarrollo de las 
áreas de interes turístic·o comunes de 
ambos los Paises. 

Hoy firmamos asimismo un tratado de 
coop·eración técnica y científica que dá 
b.ases apropriadas para una intensa 
cooperación en el moderno campo de la 
ciencia y la tecnologia, ampliando las 
posibilidades de una colaboración que ya 
está dand·o sus frutos en sectores especí
ficos y mediante la cual se comportan 
conocimien tos, se .ahorran esfuerzos y se 
capacitan los técnicos nacionales en el 
ejercicio de acciones mancomunadas. 

r 

Este conjunto de Acuerdos interpreta 
bien el decidido propósito de nuestros 
Gobiernos de incrementar sustancial
mente las relaciones en todos los cam
pos y a la vez, da comienzo, desde ahora, 
a la ejecución de ese vasto programa, 
con acciones concretas de Ia mas alta 
significación. 

Los caminos creados ,a través de los 
presentes instrumentos son innumera
bles, Conforme a la filosofia política que 
anima ai Gabierno Uruguayo, confio en 
Ia capacidad y dinamismo del sector pri
vado para des.arrollar con imaginación y 
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eficiencia todas las posibilidades que se 
abren y para cooperar en forma creativa 
en la mejor eficacia de las cláusulas 
p.actadas. 

Cabe decir, pues, que el resultado al
canzado hoy es, por su propia trascen
dencia un objetivo en si mismo, un punto 
de llegada como expressión actual de 
nuestra, amistad secular .. Fero, sim 
duda, los acuerd-os de Rivera son, tam
bien uma apertura al porvenir, un lla
mado y un desafio a. la capacidad crea
dora y a la ,audacia constructiva de nues
tros pueblos, una ventana abierta a las 
oportunidades y esperanzas de la juven
tud. 

Ante el pesimismo de tantos en el 
mundo, desanimados por ·los efectos de 
una conyntura univerS:al desfavorable 
que nos-ostras no provocamos, el acto in
ternacional de hoy es una respuesta 
llena de confianza e inspiradora a la vez 
de soluciones renovadas: en vez de um 
encarramiento esteril y regressivo, una 
apertura amplia y constructiva .. Asi se 
inyecta nuevo vigor a las econorruas y se 
multiplican las oportunidades de traba
j.o, respondiendo de este modo a la esen
cial preocupación humana. 

Aunque en apariencia me aleje, Sefior 
Presidente de la materia concreta de los 
instrument·os suscritos, deseo sefialar que 
en el pensamiento dei Gobierno Uru
guayo hay una consideración polít~ca 
superior: estamos celebrando act?s m
ternacionales de paz, con un sentido de 
servicio directo y tangible a los pueblos, 
de beneficio y oportunidad para los 
seres humanos. Concretos, de carne Y 
hueso, en cada uno de nuestros Países. 
Y esta también es una respuesta, la mas 
e1ocuente, la de las acciones. 

Una respuesta a los violentos - en es
pecial a los profetas y actores de la 
guerra subversiva y terrorista- que pug
nan por destituir todo en su lucha por 
el poder, sembrando en ~u camino el o~io 
y excitando las potencias mas sombrias 
dei hombre. Como en el Nuevo Tes~~
mento, nos alineamos bajo la advocacwn 
valida para todos: "Bienaventurados los 
que buscan la paz, porque ellos seram 
llamados hijos de Dias". 

P'ero es también uma respuesta co.n 
hechos a la demagogia corruptora, habi
tuada a traficar con las esperanzas Y las 
angustias de los humildes. 

Las obras de paz que se materializan 
en los presentes Instrumentos son ex-

pressión fiel de nuestro passado - tan 
estrechamente ligado - y de nuestro fu
turo, pleno de una comun vocación de 
cooperación y servicio. Marcan una pers
pectiva superior, mas humana, frente a 
Ia alternativa falaz de la violencia. Con
vocan a la unida al trabajo y al en
tendimento. Armonizan, por tanto, con 
el caracter y el sentido dei propio pro
ceso politico dei Uruguay de hoy, enca
minado a una renovación profunda en 
paz, com hechos reales de hondo cont~
nido y objetivo social pero sin las estn
dencias de Ia demagogia. 

No cabe duda de la significación de 
que estas Actos tienen para nuestros dos 
Países. Per-o e.s necesario decir que su 
proyección es aun mayor. 

Son ejemplo en esta región dei mundo 
de un nuevo método para realizar la 
cooperación y la complementación de las 
economias, de llevar adelante una inte
gración a la medida de las posibilidades 
reales de cada uno de los participes, ase
gurando a cada cual un resultado verda
deramente recíproco en sus intercam
bi.os a la luz de la diferencia existente 
entre las ec-onomias y todos ellos con res
pecto pleno a la independencia y sobera
nia nacionales. 

El Uruguay piensa que entendimientos 
así caracterizados son la herramienta 
ideal para la integración de la Cuenca 
dei Plata, para la formación de una vas
ta area de c-ooperación económica en la 
parte sur de América, modelada con fle
xibilidad y pragmatismo, dentro dei mar
co de la integración formado por el Tra
tado de Montevideo. 

De este modo, gradualmente, se pedrá 
construir un sistema auténticamente 
adaptado a las necesidades y reali.da?es, 
operativo y respetuo~ de _los obJetivos 
nacionales de cada Pais. Ja la vez, com 
presencia y significación mundiales. 

Así se habra conformado uma herra
mienta util para desarrollarnos plena
mente en esta región dei mundo bende
cida por las mas grandes posibilidades. 

S~fíor Presidente: 
Bien está que hajamos elegido este lu

car para nuestro encuentro y para sus
cribir estos documentos. En el nuestros 
pueblos se enlazan efectivamente con 
vínculos humanos inconmovibles, sefía
landonos a los gobernantes, con esa rea
lidad el mandato para una politica fra-, 
terna. 
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La comunidad ejemplar de estas ciu
dades de Rivera y Livramento que hoy 
saludan nuestras concordancias consti
tuye testimonio vivo de las posibilidades 
de una auténtica hermandad con afir
mación de las respectivas individualida
des y es expresión también del natural 
impulso del hombre hacia el entendi
miento, cuando su espíritu se libera hacia 
su vocación de paz. 

A.si, a lo cargo del tiempo, estes pue
blos a la vez que van definiendo su per
sonalidad, van también desarrollando su 
solidariedad, sintiendo cada uno como 
propias las alegrias y las tristezas del 
otro, entrelazando en el curso de la his
toria sentimientos que son inconmovi
bles, porque tinen su raiz en la condición 
humana misma. 

Que este testimonio, se:fior Presidente 
que rodea y dá calidez al encuentro que 
hoy celebramos, sea para nosotros y para 
quienes nos sucedan, sena y guia en los 
actos de Gobierno. 

A.si habremos logrado impulsar a nues
tras sociedades hacia su plenitud hu
mana. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 2 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 39, de 1975 
(n.0 3-B/75, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que retifica a Lei n.0 6.142, 
de 28 de novembro de 1974, a fim de 
corrigir omissão nos níveis de classi
ficação dos cargos do Grupo Serviços 
de Transporte Oficial ·e Portaria do 
Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
5.8 Região, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 

171 e 172, de 1975, das COmissões 
- de Serviço Público Civil e 
- de Finanças. 

A matéria foi incluída na Ordem do 
Dia em virtude de dispensa de interstício 
concedido na sessão anterior. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos senhores Senadores de

sejar discuti-lo, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 

Os senhores Senadores que aprovam o 
Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.O 39, de 1975 

(N.o 39-B/75, na origem) 
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Retifica. a Lei n. 0 6 .142, de 28 de 
novembro de 1974, a fim de corrigir 
omissão nos níveis de classificação 
dos cargos do Grupo Serviços de 
Transporte Oficial e Portaria do 
Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
5.a RegiãG. 

O Congresso Nacional decreta: 
A.rt. 1.0 - Fica incluído na discrimina

ção dos níveis de classificação e respec
tivos vencimentos mensais dos cargos do 
Grupo Serviços de Transporte Oficial e 
!'ortaria constante do item III do art. 1.0 

da Lei n.0 6 .142, de 28 de novembro de 
1974- o nível TRT-5-TP-1, passando a 
ter o referido item a seguinte redação: 

"Art, 1.0 - •••• , •••• , ••••••• , •• , , •••• 

III - Grupo Serviços de Transporte 
Oficial e Portaria: 

Níveis 

TRT-5-TP-5 
TRT-5-TP-4 
TRT-5-TP-3 
TRT-5-TP-2 
TRT-5-TP-1 

Vencimentos 
Mensais 

<Jr$ 

1.290,00 
1.080,00 

950,00 
740,00 
540,00 

A.rt. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 3 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n.O 1, de 
1975 (n.o 1-B/75, na Câmara dos 
Deputados), aprovando decisão do 
Presidente da República que ordenou 
a execução do ato que concedeu rea-
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justamente de proventos ao servidor 
aposentado Darcy dos Santos Ribei
ro, Tesoureiro-AuXiliar do Quadro de 
Pessoal da Marinha, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.o 115, 
de 1975, da Comissão 

- de Finanças. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores 

desejar fazer uso da palavra, vou encer
rar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.0 1, de 1975 

(N.0 1-B/75, na Câmara dos Deputados) 

Aprova decisão do· Presidente ~ 
República. que ordenou a execuçao 
do ato que concedeu reajustamento 
de proventos ao servidor aposentado 
Darcy dos Santos Ribeiro, Tesourei
ro-Auxiliar do Quadro de Pessoal da 
Marinha. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o- É aprovada a decisão do Ex
celentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica de 18 de fevereiro de 1975, que or
denou a execução do ato que concedeu 
reajustamento de proventos ao servidor 
Darcy dcs Santos Ribeiro, do Quadro de 
Pessoal do Ministério da Marinha. 

Art. 2.o - Este Decreto Legislativo en
trará em vigor' na data de sua publica
çã?, revogadas as disposições em con
trario. 

O SR. PRESIDENTE (MagaJhães Pinto) 
-Item 4 

Discussão, em turno único, do Pa
recer n.o 153, de 1975, da Comissão 
do Distrito Federal, sobre o Ofício 
S/26, de 1974, do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, encaminhando 
ao Senado o relatório e o parecer 
prévio sobre as contas do Governo 

do Distrito Federal, no exercício de 
1973, que conclui pela preliminar: 
"Converter em diligência o processo 
referente às contas do Governo do 
Distrito Federal, relativas ao ano de 
1973, para as providências cabíveis à 
apuração das responsabilidades ar
güidas." 

C?om voto vencido dos Srs. Senadores 
Os1res Teixeira e Carlos Lindenberg e 
voto vencido, em separado, dos Srs. Se
nadores Saldanha Derzi e J·csé Augusto. 

Em discussão o parecer. 
Se nenhum dos nobres Senhores Sena

dores desejar fazer uso da palavra vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) ' 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
_A Presidê~cia fará cumprir a delibera

çao do Plenario. 
É o seguinte o parecer aprovado: 

PARECER 
N.0 153, de 1975 

da Comissão do Distrito Federal, 
sobre o Ofício S-26, de 1974, do Tri
bunal de Contas do Distrito Federal, 
encaminhando ao Senado Federal o 
Relatório e o Parecer Prévio sobre as 
contas do Governo Federal no exer-
cício de 1973. ' 

Relator: Sr. Octávio Cesário 
Esta Comissão técnica e permanente, 

através do seu presidente e seus dignos 
membros sempre ciosos de suas obriga
ções, têm a coerência como norma bási
ca de comportamento. 

Ao aprovar pura e simplesmente as 
contas da Sociedade de Abastecimento de 
Brasília, contidas nas Contas do Governo 
do Distrito Federal, fê-lo, estamos certos, 
olvidando, inconscientemente, o relatório 
do Egrégio Tribunal de Contas do Distri
to Federal que apontou gravíssimas irre
gularidades naquela Empresa Pública, 
participante do complexo administra
tivo do Distrito Federal. 

Com efeito, entendo que, em se tratan
do de contas, apenas comporta aprova
ção ou rejeição. Nunca aprovação ou re
jeição com restrições ou ressalvas. Não 
aceitamos, pois, condicionamento sob o 
rótulo de "ressalvas ou restrições". Mes-
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mo porque, se o condicionamento não se 
resolver ou enquanto permanecer pen
dente, o assunto não será decidido. 

Em conseqüência, não havendo deslin
de desse condicionamento, vale dizer que 
a conta não estará aprovada. 

Feitas estas observações, considerando 
que o relatório expedido e aprovado pelo 
colendo Tribunal de Contas do Distrito 
Federal faz referências específicas a ir
regularidades, cometidas pelo Governo 
do Distrito Federal, que cumpre serem 
devidamente apuradas para a fixação de 
responsabilidades; considerando que o 
§ 1.0 do art. 396 do Regimento Interno <lo 
Senado estabelece para o julgamento 
dessas contas condições segundo as quais 
esta Comissão ou as aprova ou rejeita, o 
que equivale a impossibilidade de deci
sões com ressalvas quanto a partes das 
referidas contas. 

Resolve: 
Converter em diligência o processo re

ferente à.s contas do Governo do Distrito 
Federal, relativas ao ano de 1973, para as 
providências cabíveis à apuração das res
ponsabilidades argüidas. 

Julgo, portanto, que tomada a provi
dência aqui indicada, o Senado, de bra
ços dados com o Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, na afirmacão do dis
posto no inciso V, do art. 42; da Consti
tuição, estará cumprindo na inteireza, 
os poderes que lhe são norteados pelo 
Regimento Interno e conferidos pela 
Carta Magna. 

Sala das Comissões, em 4 de dezembro 
de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente 
- Octávio Cesário, Relator - Osires 
Teixeira, vencido - José Augusto, venci
do - Carlos Lindemberg, vencido -
Heitor Dias - Ruy Carneiro - Antônio 
Fernandes - Fernando Corrêa - Sal
danha Derzi, vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 5 

Discussão, em primeiro turno 
(apreciação preliminar da juridici
dade, nos termos do art. 296 do Re
gimento Interno), do Projeto de Lei 
do Senado n.0 149, de 1974, de autoria 
do Sr. Senador Vasconcelos Torres, 
que estabelece placa especial pare. 
viaturas de médicos, tendo 

PARECER, sob n.0 129, de 1975, da Co
missão 
- de Constituição e Justiça, pela injuri
dicidade. 

Discussão do Projeto quanto à juridi
cidade. 

Se nenhum dos nobres Srs. Senadores 
quiser fazer uso da palavra para discuti
lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o apr.avam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 
É o seguinte o projeto rejeitado, que 

vai ao arquivo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 149, de 1974 

Estabelece placa especial para via
turas de médicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Inclua-se entre os §§ 1.0 e 

2.0 do art. 66 da Lei n.O 5 .108, de 21 de 
setembro de 1966, o seguinte parágrafo: 

"A Carteira Nacional de Habilitação 
cujo titular for médico, habilitado 
por um conselho da Classe para o 
exercício da profissão, conterá em 
caracteres de fácil leitura a indica
ção desse qualificativo profissional. 
I - A Carteira Nacional de Habili
tação que apresentar a anotação 
neste parágrafo conferirá a seu por
tador direito a recebimento de placa 
especial para o respectivo veículo. 
a) A placa especial referida no inciso 
exclui o veículo que a conduzir de 
quaisquer restrições vigentes para o 
estacionamento em lugares públi
cos."· 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há ainda oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Roberto Saturnino. 
O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, prometi um 
desenvolvimento do discurso e das pro
posições que apresentei em abril, nesta 
casa, e estou aqui com o propósita de dar 
cumprimento àquela pr·omessa. 

O discurso a que me refiro provocou 
algumas reações inteligentes, civilizadas 
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e construtivas, como a resposta dada 
pelo eminente Senador Virgílio Távora, 
mas gerou também ataques e comentá
rios facciosos e nem sempre corteses, 
que evidenciam interesses ameacados. 

As reações procuraram atingir os três 
pontos que constituíram a essência do 
meu pronunciamento e que constituem 
a essência do meu pensamento no campo 
da politica econômico-social, aplicável à 
realidade brasileira dos nossos dias. 

Refiro-me às questões relativas a: 1) 
participação do Estado na economia; 2) 
distribuição da riqueza nacional; 3) uso 
mais intensivo do fator mão-de-obra. 

Entre parêntesis, devo referir-me tam
bém aos ataques a um quarto ponto: a 
crítica que fiz à extroversão excessiva do 
modelo .adotado pelos Governos anterio
res. Apesar de manter essa crítica, não 
creio que a discussão desse ponto tenha 
muito fruto a nos dar hoje já que, na 
situação atual,· não temos como deixar de 
nos preocupar com o nosso balanco de 
pagamentos e com a necessidade dé ele
var as nossas exportações. 

Assim, Sr. Presidente, permi~o-me 
deixar de lado esse quarto ponto e dedi
car-me aos três outros, cuja discussão 
parece-me muitoQ mais profícua, lembran
do: 1) participação do Estado; 2) distri
buição dn riqueza e 3) maior emprego do 
fator mão-de-obra. 

Os dois últimos são carregados de sig
nificado moral e por isso mesmo não é 
muito fácil combater os seus defensores. 
A posição conservadora, nesses casos, 
freqüentemente se limita a minimizar a 
importáncia do tema, ou a adotar atitu
des decl:uatórias, rejeitando as medidas 
efetivas concretas ou ainda a distrair a 
atenção pública para aspectos menos im
portantes da discussão. Assim, por exem
plo, a grande repreensão que recebi nes
se particular foi devido ao fato de ter 
empregado o termo "reforma de base" ao 
afirmar que nada tinha sido feito de im
portante no sentido distributivista no 
decênio 1964/74. 

Pois bem, Sr. Presidente, retiro a ex
pressão; não faço a menor questão dela. 

Reconhece que tem uma conotação de 
volta ao pâss:ado que não está absoluta
mente no roQl das minhas intenções; reti
fico, então, vamo.s falar de reforma so
cial ou de reformas distributivistas. Mas 
discutir políticas concretas, medidas efi
cazes, capazes de produzir efeitos real
mente significativos e profundos. 

Não vou entretanto abordar esse tema 
hoje. Não que o considere menos impor
tante. Ao contrário, considero-o o mais 
importante de todos; seja sob o ponto de 
vista econômico-social, seja sob a ótica 
dos aspectos políticos. Mas porque eu 
quero tomar em primeiro lugar aquele 
através do qual foi mais fácil a agressão 
e mais abundante a saraivada que rece
bi: o problema da participação do Estado 
na economia, ou da estatização como es
tá sendo caracterizado. 

E principalmente porque, como ontem 
ressaltava nesta Casa, vejo, agora, com 
bastante nitidez que o Governo vai, passo 
a passo, cedendo à campanha da anti
estatização promovida pelas grandes em
presas multinacionais que operam no 
País. 

O Sr. Virgílio Táv()ra - Eminente 
Senador, permite V. Ex.a o primeiro 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muita honra. 

O Sr. Virgílio Távora - Senador Ro
berto Saturnino, já uma vez aqui afir
mamos, e vamos repetir, que cuidamos 
V. Ex.a laborar em equívoco flagrante, 
quando afirma que o Governo, passo a 
passo, vem cedendo a pressão de pessoas, 
grupos interessados no enfraquecimento 
da empresa estatal. A última providência 
governamental, esta sim, a nosso ver -
e acreditamos que ao ver de V. Ex.a, se 
o espírito do orador estiver completa
mente calmo·- será de que o Governo 
chamou a si- e V. Ex:.a sabe que defen
demos bastante, neste ponto estamos 
num semi-acordo - embora privativis
tas que somos - o reforço dessas gran
des companhias estatais a que V. Ex.a se 
refere -mas chamou foi a si a autori
dade, pelo seu mais alto detentor, no 
caso, o Presidente da República, ou o 
Presidente do CDF, do exame da conve
niência ou não de uma empresa pública 
ou sociedade de economia mista criar 
subsidiárias; e V. Ex:.a tem um exemplo 
frisante: ouvimos o depoimento do Pre
sidente de uma delas, que, aliás, funciona 
muito bem, a Companhia Vale do Rio 
Doce, que tem 19 subsidiárias funcionan
do e quase outras tantas paper compa
nies. Saber da conveniência e da justeza 
da criação de uma subsidiária de qual
quer dessas companhias é, a nosso ver, 
medida da mais alta sabedoria, se atri
buída ao órgão supremo econômico que 
tem o País, o CDE. Não há outra razão 
para que o Governo proceda de forma 
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diferente. Desculpe-nos a extensão do 
aparte. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - No
bre Senador, sempre ouço com muito 
respeito os apartes de V. Ex.a, as pon
derações de V. Ex.a, mas a perspectiva 
através da qual observei essa medida 
do Governo ... 

O Sr. Virgílio Távora - Pessimista, 
pessimista ! ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO - ... 
foi dentro de uma sucessão que começou 
com a obrigatoriedade de pagar Imposto 
de Renda, ... 

O Sr. Virgílio Távora - Constitucio
nal, constitucional! 

O SR. ROBERTO SATURNINO - ... 
que estabeleceu nessa medida uma li
mitação nas aplicações dos incentivos, 
restringindo a dois ou três campos de 
menor rentabilidade; a proibição de lan
çamentos de subscrição de ações novas 
ou subscrição na bolsa, e, agora, esta 
quarta restrição, que as grandes empre
sas, as multinacionais não têm - elas 
criam subsidiárias com a maior facili
dade. 

Então, também, se se quer evitar que 
as nossas grandes empresas se transfor
mem em conglomerado - o conglome
rado que é tido como a última palavra 
em termos de desenvolvimento capita
lista, e que é usado largamente pelas 
grandes empresas multinaci·onais - en
tão, poderiam criar subsidiárias fora dos 
seus setores de atuação, senão autoriza
das pelo Governo Brasileiro. Não há isso. 

Então, foi mais uma limitaço que se 
impôs às nossas empresas estatais, às 
nossas multinacionais, que não está im
posta às multinacionais estrangeiras. 

Vejo essa medida dentro de um qua
dro, na sucessão de várias que realmente 
vão atendendo assim a este apelo que 
está aí a grande imprensa, contra uma 
excessiva estatização. 

O Sr. Virgílio Távora - A magnani
midade do orador acolhe mais um apar
te, bem curto? (Assentimento do orador.) 
- Diríamos o seguinte: e que tal, no 
elenco dessas sucessivas "acomodações" 
a que V. Ex.a se refere, por exemplo si
tuar a providência da criação da .... 
PORTOBRAS - neste momento, tão 
combatida justamente pelos defensores 
da iniciativa privada, à outrance, aqui 
no Brasil? Se não nos enganamos, se-

gunda-feira V. Ex.a fez parte até da 
Comissão que estudou o Projeto do qual, 
com muita honra, fomos o Relator. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pro
jeto que louvei muito, diga-se de passa
gem. 

O Sr. Virgílio Távora- Pela parte que 
nos toca, muito obrigado. Mas, eminente 
Senador, neste ponto é que divergimos: 
quando V. Ex.a atribui a uma predeter
minação governamental esse modo de 
agir, traduzido nas diferentes ocorrên
cias citadas por V. Ex.a Ao contrário, o 
que o Governo quer é pôr ordem na 
Casa. V. Ex.a vai ser surpreendido - e 
aqui nos permita, não vamos posar de 
futurólogo. Assim como em agosto e se
tembro do ano passado dizíamos ao in
quieto, naquele tempo, Vice-Líder da 
Op·osição e, hoje, Líder de V. Ex.a, quan
to aos desígnios governamentais, no se
tor nuclear, assim também diremos a 
V. Ex.a, e V. Ex.a - que nos desculpe 
a ironia, é tão ciente de alguns dos se
gredos governamentais - vai ter uma 
surpresa agradabilíssima a curtíssimo 
tempo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - No
bre Senador, queira Deus que, realmente, 
eu venha a ter essa notícia. 

O Sr. Virgílio Távora -O aval do que 
sucedeu no passado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Aguardemos; e se esse aviso de V. Ex.a 

· se concretizar, certamente vai encontrar 
os nossos calorosos aplausos. 

Sr. Presidente, continuando, para re
colocar a questão nos seus devidos ter
mos, acho útil repetir a definição geral 
do ponto de vista que tenho defendido: 
de que, na área da grande empresa, 
nos setores pesados de nossa indústria e 
dos serviços básicos, nos setores forte
mente exigentes em capital e tecnolo
gia, o Estado não deve esperar pela ini
ciativa privada em nome de velhos e 
desgastados preconceitos liberais, mas 
deve-se adiantar e garantir, com os seus 
empreendimentos, o cumprimento das 
metas essenciais estabelecidas. 

É bom notar, frisar que ninguém está 
aconselhando nem exigindo encampa
ções ou estatizações de empresas já em 
funcionamento, mas, simplesmente, a 
cobertura das lacunas que já se mos·
tram evidentes e que não vão uoder 
ser ocupadas pelo capital privado na-
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cional, senão pelo capital estrangeiro, 
que tem a densidade suficiente para 
fazê-lo. 

A espera só poderia resultar numa 
das duas decorrências alternativas: o 
atraso do setor, com conseqüências gra
ves para o desenvolvimento, ou a ocupa
ção do setor pela grande empresa de 
capital estrangeiro. No que respeita ao 
campo da pequena e da média empresa, 
campo por excelência da iniciativa pri
vada genuinamente nacional, campo 
onde se situam bem mais de 90,% das 
empresas existentes no Brasil, é com
pletamente desaconselhável a iniciati
va estatal- com uma ou outra exceção 
de caráter pioneiro, científico ou cul
tural - porque, aí sim, o Estado estaria 
competindo e restringindo a liberdade 
de iniciativa nacional. 

Recolocada essa definição, melhor do 
que discutir teses, é ir diretamente aos 
fatos, buscando na realidade visível a 
fonte principal de esclarecimento da 
questão. E, depois dos fatos, o debate so
bre as teses. 

O Sr. José Lindoso- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muito prazer. 

o Sr. José Lindoso - É natural que, 
quando no Senado assistimos a um de
bate do Senador Virgílio Távora e V. Ex.a, 
estejamos sempre em postura de quem 
está aprendendo, ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mui
ta bondade de V. Ex.a, porque realmente 
não tenho categoria para isto. 

O Sr. José Lindoso - ... de quem está 
verificando as teses, as concepções para 
elaborar as conclusões num campo mais 
limitado uma vez que as nossas incur
sões neste campo da economia, e o Sen~
dor Virgílio Távora assinala que nele nao 
é permitida eloqüência, senão a eloqüên
cia dos números - teríamos interesse de 
assinalar um aspecto que nos parece de
finitivo no processo brasileiro a partir de 
1964. Com a Revolução de 1964, no Pia
no econômico, o Brasil fez uma opçao; 
essa opção foi dentro de uma linha que 
poderíamos dizer do neocapitalismo -
naturalmente, com aquelas preocupações 
para as quais Galbraith chama a aten
ção relativamente à adaptação e à re
novação das estruturas capitalistas no 
mundo moderno. O Brasil esteve atento a 
um aspecto que considero profundamente 

válido e que, de certo modo, coincide com 
linhas do pensamento de V. Ex.a na par
ticipação do Estado na iniciativa econô
mica, dois campos me parecem bem dis
tintos: as empresas estatais, promovidas 
em função do interesse da soberania na
cional, da segurança nacional e da li
berdade da pessoa humana, são eminen
temente empresas do Estado; são como 
que complementação das responsabilida
des do Estado como entidade juridica 
perfeita e responsável pela promoção da 
pessoa humana, da comunidade, sua se
gurança e sua destinação histórica. Num 
segundo plano, ao Estado cumpre cobrir 
essa lacuna a que V. Ex. a se refere. Em 
face de o setor privado não dispor de ca
pital suficiente e a tecnologia ser tam
bém escassa, o Estado promove, ocupa 
esse espaço econômico, em função do de
senvolvimento. i\ disciplina, o equilíbrio, 
em função desses dados .fundamentais, 
isto é, um fomento crescente da respon
sabilidade da iniciativa particular, do se
ter privado, e uma responsabilidade 
consciente da função do Estado no mun
do moderno é que vai sendo determinado 
através dos planos de desenvolvimento, 
com os ajustamentos necessários. Não sei 
se estarei errado, mas num plano filosó
fico, assim vejo o processo brasileiro. 
Querer-se que o Estado Brasileiro assu
ma uma posição de estatização da econo
mia, fugindo das leis da oferta e da 
procura, dentro das limitações que essas 
leis da oferta e da procura têm numa 
economia internacionista, como é a 
economia moderna de qualquer Estado 
responsável, não me parece correspon
der à nossa realidade, nem aos nosws 
propósitos. Quedar-se também numa po
sição de liberalismo, parece que dela 
não cogita o Governo, porque esse está
gio do pensamento, ·quer no plano eco
nômico, quer no plano politico, já foi 
ultrapassado. Era esta a contribuição 
que desejaria dar ao debate que V. Ex.a 
está propiciando ao Senado, nesta tarde. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - O 
aparte de V. Ex.a muito me honra, no
bre Senador, e cuja colocação, em tese, 
eu teria que aceitar em grande parte, 
quase na sua totalidade. V. Ex.a se refe
riu à necessidade de se manterem as re
gras do mercado às leis de oferta e pro
cura. Estou inteiramente de acordo e 
acho que essas intervenções e essa par
ticipação do Estado só devem ocorrer, 
precisamente, naqueles setores onde já 
não mais funcionam tais regras, onde 
o que funciona é o sistema monopolisti-



-266-

co ou 11gopolístico, que ditam os preços 
que não mais estão sujeitos ao confronto 
entre oferta e demanda, isto é, onde não 
existem mais as chamadas leis de mer
cado, da teoria tradicional. 

Respeito o ponto de vista de V. Ex.a, 
que não diverge muito do meu. Tenno a 
impressão de que, ao final do meu pro
nunciamento, talvez, nós dois cheguemos 
a um acordo muito plausível. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. 
Ex.a um aparte, nobre Senador Roberto 
Saturnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muita honra. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Sena
dor, V. Ex.a, logo no início do seu discur
so fez críticas às últimas medidas do 

' -Governo tende.ntes a refrear a expansao 
exagerada de empresas estatais. Quero, 
de minha parte, aplaudir tais medidas, e 
mais especificamente as tendentes a res
tringir a competição dos títulos das em
presas estatais no mercado de capitais. 
Permita-me V. Ex.a dar cerno exemplo a 
recente ressurreição da confiança popu
lar na Bolsa de Valores. Desde julho de 
1971, a Bolsa do Rio de Janeiro, a de São 
Paulo, enfim, a Bolsa do Brasil estava 
mergulhada num mar de desconfiança, 
tanto que, somente ag-ora. apenas há três 
dias, conseguiu superar aquela marca que 
apenas atingira em 1971, isto é, o índice 
acima de três mil. Na verdade, foi bem 
acima disso. Anteontem, o IBV da Bolsa 
do Ri-o de Janeiro foi a 3.282, aproximan
do-se, portanto, dos 3. 692 de julho de 
1971. Este fato, nobre Senador Roberto 
Saturnino, no meu fraco entender, tra
duz a volta da confiança popular na Bol
sa de Valores e significa mais dinheiro à 
disposição dos investidores na indústria, 
sem o inconveniente da expansão dos 
meios de pagamento, que gera a inflação, 
que V. Ex.a e seus companheiros de Opo
sição tanto verberam. Portanto, só vej-o 
motivos, meu distinto colega, para aplau
dir as recentes medidas do Governo do 
Presidente Geise~ nesse setor. Muito gra
to a V. Ex. a e minhas escusas por este 
long<l aparte. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu é 
que agradeço, nobre Senador, os apartes 
de V. Ex. a, um dos homens mais sérios 
desta Casa - e já tive oportunidade de 
afirmá-lo, e o repito - são sempre alta
mente valorizadores. Aliás, já tivemos 
o ensejo de trocar idéias a respeito des
se problema, mas volto a dizer que foi 

uma limitação às empresas estatais, re
veladora, digamos assim, da preocupação 
excessiva do Governo, coem esta campa
nha levantada, reecntemente, C·ontra es
sas empresas. 

Não dou muita importância à captação 
de recurs-os por via das Bolsas de Valo
res. Todas as cifras que V. Ex.a anun
ciou da recuperaçã-o de Bolsas, consti
tuem mera compra e venda de papéis, 
mero movimento especulativo, sem ne
nhuma contrapartida, em termos de cap
tação desses recursos pelas empresas, pa
ra concretização de seus investimentos. 

O financiamento da ampliação das em
presas continua a ser feiro, como tem 
occrrido durante todos estes anos de pro
gresso que temos tido, na base da lucra
tividade das empresas e dos financia
mentos dos Bancos oficiais d-o Governo. 

A captação de recursos pela Bolsa é 
meramente residual e todo este movi
mento nada mais reflete do que o desejo 
de enriquecer daqueles especuladore·s que 
lá estão jogando. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Meu caro co
lega, permita-me esta nova interrupção 
para dar-lhe um exemplo, o mais elo
qüente exemplo que eu lhe poderia dar: 
o meu próprio exemplo. 

Anteontem, inve.sti os meus tcstões dis
poníveis na Bolsa, atraíd.o por essa ele
vacão. Assim como eu, milhares e milha
res· de Luiz Cavalcante que têm tostões 
guardadinhos neste Brasil, também o fi~ 
zeram. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - A 
aplicação que V. Ex.a faz não correspon
de a nenhum investimento na ampliação 
de capacidade das empresas. É simples 
transferência de ativos. Alguém vendeu 
um papel a V. Ex. a e V. Ex. a ficou com 
ele. Realmente a captação de recursos 
novos só se dá com o lançamento de 
ações novas na Bolsa. Esses lançamentos 
comparados ao movimento da Bolsa são 
um mero resíduo, sem nenhuma expres
são. O grande movimento é o da troca de 
ativos, quando pessoas vendem e outras 
compram, sem que com as empresas na
da se passe. Estas nã.o despenderam um 
centavo na aplicação que V. Ex. a fez. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Não, nobre 
Senador! Boa parte desse capital, ou a 
sua maior parte mesmo vai financiar in
vestimentos na indústria. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eles 
também especulam, jogam nas Bolsas. 
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Torno a dizer: a captação de recursos só 
se dá quando a empresa faz subscrição e 
lança ações na Bolsa. Isso é uma percen
tagem absolutamente residual, posso ga
rantir a V. Ex.a Toda a atividade das 
Bolsas de Valores é preponderantemen
te, esmagadoramente, especulativa: com
pra e venda de ativos, transferências de 
ativos entre pessoas físicas e jurídicas, 
como é o caso dos Fundos de Investimen
tos, mas sem nenhuma repercussão no 
ativo das empresas que lançam seus pro
gramas de ampliação. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
Nobre Senador, era meu intento fazer um 
registro no início do pronunciamento de 
v. Ex. a Entretanto, estavam presentes 
nesta casa o Professor Miguel Reale e 
mais dois juristas de São Paulo, quando 
aproveitei a oportunidade para me infor
mar acerca do primeiro exemplar do 
Diário do Congresso Nacional que publi
ca o Código Civil, do qual foi S. s.a o re
lator. Assim, mesmo tardiamente, gosta
ria, ilustre orador, de manifestar minha 
concordância com V. Ex.a quando diz que, 
se não foi uma capitulação do Presiden
te da República em relação às multina
cionais, pelo menos foi uma concessão in
justificável, esta última, que condiciona 
a criação de subsidiárias à sua aprova
ção. Veja V. Ex.a o que está existindo no 
Brasil de hoje. É uma grande luta entre 
as sociedades de economia mista, as em
presas públicas e as multinacionais. As 
firmas particulares não têm condições 
para ·esse choque, porque quando se 
opõem, são compradas cu então parte do 
seu capital é cedido. Acho que o Brasil foi' 
bem sucedido, de uns anos para cá, na 
atuação privada de suas empresas públi
cas e so·ciedades de economia mista. O 
Banco do Brasil foi o primeiro exemplo 
disso, e é uma organização que honra 
este País. Depois do Banco do Brasil é 
que veio a CHESF, Volta Redonda, PE
TROBRAS, a Vale ~do Rio Doce, que são 
empresas magníficas, que estão realizan
do grandes papéis. Recentemente, apro
vamos projeto que submete a atividade 
dessas empresas à fiscalização do Tribu
nal de Contas da União. Fui o Relator e 
nos manifestamos favorável. mas para 
termos a posterior oportunidade de exi
gir que o Governo venha a fiscalizar as 
multinacionais. O Pais tem que partici
par. Essa idéia que existe no Senado, de 
que o Governo tem que entrar para 
complementar a iniciativa privada, não 
deve prevalecer doravante. A iniciativa 

privada deve existir naqueles campos em 
que o Governo não possa atuar, mas os 
setores e os volumes de interesses são 
tamanhos que a empresa privada está 
inane. Ou disciplinamos as atividades 
das multinacionais ou teremos que forta
lecer seriamente as empresas estatais, 
porque só estas podem concorrer com 
aquelas sem serem por elas devoradas. 
O Governo não pode fazer concessões. E 
digo que, até antes deste procedimento, 
a atitude do Governo vinha sendo da 
mais correta, da mais elevada altivez. De 
forma que, lamentamos que o Presidente 
tenha feito uma concessão tão violenta 
contra os interesses nacionais que vêm 
sendo maravilhosamente realizados atra
vés da sociedade de economia mista e da 
empresa pública. Por conseguinte o dis
curso de V. Ex. a é de extrema importân
cia e deve continuar a ser ouvido com a 
atenção dos pronunciamentos que v. Ex.a 
tem feito nesta Casa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Agra
deço o aparte de V. Ex.a com o qual con
coJ.1do i·nteiramente. 

O Sr. Franco Montoro - Permite-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois 
não. 

O Sr. Franco Montoro - Eu me per
mito interromper o discurso de V. Ex.a 
para, em seguida a uma referência feita 
pelo nosso colega Leite Chaves, que 
anunciou ao Plenário, a presença, na 
tribuna de honra, do Professor Miguel 
Reale, manifestar a esse grande jurista, 
a esse homem público que tem prestado 
tão relevantes serviços ao País e que aca
ba de ser levado à Academia Brasileira 
de Letras, a homenage)ll do Senado da 
República. Ele acaba de dar à elabora
ração dos Códigos, ponto fundamental de 
nossa legislação, uma contribuição de va
lor inestimável. Os primeiros Códigos 
acabam de chegar ao Congresso e as co
missões vão se debruçar sobre eles, para 
complementar a obra iniciada sob a di
reção de Miguel Reale. O debate nacio
nal travado sobre esses Códigos já mos
trou o valor, a profundidade com que os 
mesmos se apresentam. É esta uma 
oportunidade informal, ocasional, mas 
por isso mesmo mais espontânea, para 
que o Senado da República preste a S. 
Ex.a as homenagens a que tem direito. 
A seu lado, está, também, o Diretor da 
Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, Professor Ruy Barbosa No
gueira e outro jurista de São Paulo, filho 
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de Miguel Reale, Miguel Reale Júnior, 
que já é também professor da Univer
sidade de São Paulo, com títulos inter
nacionais e jurista dos mais atuantes. O 
Congresso e o Senado particularmente 
se honram com a visita que nos é feita 
neste momento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mui".;. 
to oportuno, meu nobre Líder, o aparte 
de V. Ex.a, prestando esta homenagem 
à qual faço questão absoluta de me asso
ciar, reconhecendo que a Casa está ex
tremamente honrada com a presença de 
tão ilustres figuras, neste plenário. 

O Sr. José Lindoso- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muito prazer. 

O Sr. José Lindoso - O reconhecimen
to do mérito nos permite uma extrava
gância regimental. A Liderança da ARE
NA quer se associar às homenagens que 
à inteligência e à cultura estamos tribu
tando na pessoa do Professor Miguel 
Reale, do Diretor da Faculdade de Direi
to de São Paulo, Professor Ruy Barbosa 
Nogueira, de Miguel Reale Júnior, todos 
nomes que honram a cultura brasileira 
e as letras jurídicas de São Paulo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mui
to obrigado a V. Ex.11 

Sr. Presidente, eu pretendia, de acor
do com o texto que trouxe, fazer agora 
uma análise da realidade nos diferentes 
setores da economia nacional, onde acho 
que a iniciativa estatal é uma necessida
de, dividindo essa análise em quatro 
grandes setores: 1.0 , o da produção de 
serviços básicos de infra-estrutura; 2.0 , 

o de produção de matérias-primas fun
damentais; 3.0 , o de produção de equi
pamentos básicos e 4.0 o de comerciali
zação no mercado internacional. 

Esta análise, na realidade, mostra, 
claramente, que o que se passa nesses 
setores é um confronto entre a grande 
empresa multinacional e a empresa esta
tal. Vez por outra, aparece um grupo pri
vado nacional com certa expressão - e 
deve-se reconhecer que alguns desses 
grupos têm, efetivamente, capacidade 
empresarial e econômica para levar à 
frente projetas dessa natureza - mas o 
quadro delineado é bastante nítido e não 
deixa dúvida. 

Nesses setores, o confronto se dá entre 
os dois gigantes, o gigante nacional que 
são as empresas estatais e o gigante es-

trangeiro que são as grandes multinacio
nais. Nesta análise, revelo uma particular 
preocupação com o setor de produção de 
equipamentos, porque, nos outros três 
setores, o consenso se vai cristalizando e 
as iniciativas do Governo vão sendo to
madas, premido o Governo pela necessi
dade, pela realidade. Espero que esta ba
talha, que está-se travando, termine 
nestes três se tores com uma vitória da 
nossa multinacional, da grande empresa 
estatal. Mas, no caso dos equipamentos 
pesados, tenho uma preocupação muito 
grande, porque vejo dois ou três grupos 
nacionais que, efetivamente, poderiam 
ter iniciativas nesse campo, mas que são 
pouquíssimos diante do mundo e do gran
de veio que está a explorar a nossa eco
nomia, que é o da produção deste tipo de 
equipamento. Vejo o Governo tímido e 
imobilizado com uma única iniciativa 
digna de nota no setor, que é a da Usi
minas Mecânica. Mas, de resto, o Gover
no está como que imobilizado, à espera 
de projetas da iniciativa privada, prome
tid·os há mais de um ano, e só tem rece
bido de volta exigências de juros subsi
diários, de participação no capital sem 
gestã·o, exigências de financiamento d·OS 
acionistas para a integralização do ca
pital, exigências de garantia de merca
do, enfim, uma série de exigências que 
demonstram. nada mai.s, nada menos, 
a fraqueza desses grupos privados para 
fazer face às necessidades de investi
mento neste setor de equipamentos pe
sados. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente. Se
nador, um aparte milimétrico, porque re
conheço que o tema que V. Ex.a versa é 
bastante longo e o tempo é curto. A Vale 
do Rio Doce começou muito pequena, até 
como um exemplo de má empresa. Se 
formos julgar o setor privado brasileiro 
por critérios tão severos, como V. Ex.a 
o faz, teríamos que perquirir muito em 
relaçãJo também aos nossos grupos esta
tais. Se hoje apresentam alguns deles 
capacidade gerencial tão acentuada, num 
passado que não vai longe, deram nome 
muito pouco recomendável à interven
ção estatal em alguns ramos da indús
tria. 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a me 
permite, Senador Virgílio Távora? E ne
nhum deles foi à falência. 

O Sr. Virgílio Távora - Porque o Es
tado estava atrás. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Mas eu venho 
dar razão a V. Ex.11 Nenhuma delas faliu 

., 



- 269-

porque sempre encontrou no Banco do 
Brasil e no BNDE o "papai bom" que da
va dinheiro de graça ou o emprestava 
barato. E o setor privado não goza des
ses benefícios. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Tam
bém as empresas privadas encontram 
igualmente, esse apoio, nobre Senador 
Luiz Cavalcante ... 

O Sr. Ltúz Cavalcante - Não na mes
ma escala. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - ... e 
nenhum grande grupo privado nacional 
faliu neste País. Não nos últimos 20 anos, 
nem nos últimos 50 anos, porque o Go
verno não tem interesse em que haja 
essa falência. Quando ela está ameaça
da, há, simplesmente, uma encampação. 
Essa é a verdade. O tratamento é igual, 
tanto de um lado como do outro. Ne
nenhuma empresa grande, particular, vai 
à i'alência, como também nenhuma 
grande empresa estatal. Não há interesse 
do Governo nisso. E ele está certo ao dar 
apoio a essas empresas que representaJ? 
peças essenciais e importantes no mosai
co da nossa economia. 

O Sr. Ltúz Cavaloo.nte - Permite-me 
V. Ex.a, nobre Senador Roberto Satur
nino? (Assentimento do ora.dor.) -
Essa generalização de V. Ex.a, na conde
nação das multinacionais, parece-m~ qu~ 
é, sobretudo injusta no que diz respeito a 
indústria automobilística. Já este ano 
vamos para uma produção de 900 mil 
veículos brasileiros, todos fabricados P<?r 
companhias multinacionais, dando m~
lhares e milhares de empregos a brasi
leiros e agora milhões e milhões de dó
lares de divisas ao Brasil, com a expor
tação de automóveis brasileiros. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -:
Agradeço a observação de V. ~x.a e so 
posso dizer que tudo isto tambem pode
ria ter sido obtido com o desenvolvimen
to de outras indústrias, tipo têxtil, calça
dos alimentícias, etc. que serviriam mui
to in.ais a uma faixa maior do mercado 
interno, e que poderia, tall!bém, buscar 
divisas através de exportaçao. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Para melhor focalizar essa realidade, 

podemos dividir esquematicamente o 
campo onde se impõe uma presença 
maior do Estado em grandes áreas: 1) a 
da produção de serviços básicos de infra 
estrutura; 2) a de produção de matérias
primas fundamentais; 3) a de produção 

de equipamentos básicos; 4) a da comer
cialização no mercado internacional. 

A primeira dessas áreas já está quase 
totalmente estatizada, faltando apenas 
resolver o problema da Light, não ha
vendo mais hoje quem defenda a inicia
tiva privada nesses setores. 

É verdade que existem nesse campo as 
companhias particulares de transporte 
marítimo e transporte aéreo, que podem 
perfeitamente continuar existindo e 
crescendo, desde que o Governo não con
fie muito nessa capacidade de crescimen
to e não deixe de tomar iniciativas pron
tas sempre que necessário. Ainda agora, 
no caso do transporte aéreo, a situação 
crítica de uma das companhias parti
culares levantou uma série de discussões 
e negociações que acabou por demons
trar que dificilmente o setor poderá es
capar do domínio de uma única empresa 
monopolistica, completamente depen
dente de favores assistenciais do Estado. 

Na segunda dessas grandes áreas -
produção de insumos básicos - ocorre
ram e continuam a ocorrer situações in
teressantes, dignas de estudo. Vejamos, 
um a um, os setores mineração, siderur
gia, produção de não-ferrosos, de ferti
lizantes e de celulose, e de matérias-pri
mas básicas da indústria quimica. 

No campo da mineração, seja na pes
quisa, seja na lavra, não há notícia de 
grandes projetas ou de intenções de in
vestimento significativos por parte de 
capital privado nacional. Os grandes pro
j etos são das empresas estatais - CVRD 
e CPRM (carajás- trombetas, fosfatos, 
pesquisas da Docegeo e da CPRM) ou de 
empresas estrangeiras, como o da ..... 
SAMARGO, que vem de. conseguir o 
maior financiamento externo já obtido 
para um projeto isolado no Brasil -
cerca de US$ 400 milhões. 

Em matéria de siderurgia, o setor de 
planos é totalmente Estatal, e está com 
o seu desenvolvimento equacionado e em 
andamento, se bem que com grande e 
lamentável atraso. No campo dos não
planos, entretanto, houve a famosa e 
equivocada resolução do Governo ante
rior, atribuindo, não se sabe bem porque, 
a responsabilidade da sua expansão ex
clusivamente ao setor privado. E o resul
tado se retrata no quadro atual desse 
importantíssimo seguimento da nossa in
dústria: as duas maiores empresas são 
de capital estrangeiro; o programa de 
desenvolvimento do setor não está equa-
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cionado; o único projeto realmente im
portante até agora apresentado é o de 
uma empresa privada que não consegue 
colocar de capital próprio nem 10% do 
valor estimado do investimento. 

Vejamos os não-ferrosos. 
No alumínio, onde as perspectivas são 

muito boas para o Brasil, temos um 
grande grupo privado nacional- um dos 
nossos melhores grupos empresariais; um 
daqueles, que se contam nos dedos das 
mãos, que podem assumir grandes proje
tas de capital privado nacional. Ninguém 
jamais propôs a estatização desse grupo; 
ao contrário, o que se aconselha, o que 
se impõe como necessidade é o seu for
talecimento, é a ajuda ao seu crescimen
to ainda maior. 

Pois bem, não obstante isso, a partici
pação nacional na produção atual é de 
cerca de 35% e deve cair abaixo de 30% 
até o fim da década, se considerarmos 
apenas os projetas do setor privado. A 
única possibilidade de elevar a presença 
nacional no comando do setor está na 
realização do projeto de CVRD na Ama
zônia, com o qual a parte nacional na 
produção se aproximaria da metade, sem 
entretanto atingi-la. 

No caso do cobre, que constitui um 
dos itens pesados da nossa pauta de im
portações, só existe um projeto significa
tivo que, por ter sido atribuído à inicia
tiva privada nacional, não chegou sequer 
a ser definido, se bem que tenha alguns 
anos de história atribulada. Entregue 
agora ao BNDE, está sendo reformulado, 
a começar por uma avaliação precisa 
das jazidas que até hoje não tinha sido 
feita. 

Sobre o chumbo, nem valeria a pena 
falar: é totalménte dominado no Brasil 
por empresas estrangeiras, e assim ficará 
por séculos e séculos, se o Estado não 
tomar nenhuma medida. 

No caso do estanho, havia uma empre
sa, supostamente nacional, que dominava 
o setor. As notícias recentes dão conta 
entretanto da venda de 70% das ações 
dessa empresa ·a um grupo estrangeiro. 
Sem comentários. 

No setor do níquel, trava-se uma bata~ 
lha no momento. O que existe de con
creto é uma produção de ferro-níquel, 
dominada por uma empresa estrangeira 
e dois proj etos de produção de níquel 
puro: um menor, de um grupo nacional 
(o mesmo grande grupo de alumínio) e 
outro, maior, de uma empresa estrangei-

ra, que o BNDE luta por nacionalizar, 
até agora sem êxito. 

Finalmente, chegamos ao zinco - o 
único reduto do capital privado nacional, 
que detém 100% da produção atual e tem 
projetas importantes de ampliação. Mes
mo aqui, entretanto, é importante ob
servar um detalhe: esses projetas, isola
dos, deverão elevar a nossa produção a 
casa dos 100.000 t/ano em 1980. A previ
são da demanda interna para esse ano é 
de 200. ooot. Há reservas minerais sufi
cientes para cobrir com folga esse déficit 
de 100. ooot. Será conveniente que o Es
tado fique de braços amarrados esperan
do que um grupo estrangeiro venha 
preencher esse hiato? Eu, sinceramente, 
acho que não; e espero ansiosamente 
que o Estado de Minas Gerais avance 
com seus planos. 

Do lado elos fertilizantes, o panorama 
não é nada diferente. Nos nitrogenados, 
a participação estrangeira é insignifi
cante, exatamente porque o ramo é do
minado pelas empresas estatais ·(mais 
de 80% da produção atual). Nos fosfatos, 
nós importamos ainda as matérias-pri
mas e as empresas estrangeiras têm a 
maior fatia da produção processada a 
partir dessas importações. Tudo vai de
pender agora do esquema de exploração 
das jazidas descobertas em Minas Gerais. 
Se não se incorrer no mesmo erro do po
tássio de Sergipe, teremos uma grande 
empresa estatal - CVRD ou CPRM -
comandando o setor. No caso do pctássio, 
continuamos na estaca zero, apesar de 
conhecermos jazidas importantes há 
mais de 10 anos, exatamente porque o 
Governo cometeu o grave erro de insistir 
na sua exploração por uma empresa pri
vada. 

No ramo de celulose e papel, existem 
grupos privados brasileiros importantes e 
idôneos que devem ser fortalecidos e es
timulados nos seus planos de ampliação. 
A verdade, entretanto, é que a realização 
plena das grandes pontencialidades que 
o Brasil tem nesse setor está exigindo 
investimentos numa escala que esses 
grupos não podem preencher. Assim é 
que o capital estrangeiro, que pratica
mente não existia no ramo poucos anos 
atrás, passou a ter uma participação re
levante, de cerca de 1/3 da produção, 
com a entrada da Borregard. Entre pa
rênteses: um caso típico de empreendi
mento colonialista que até hoje não en
controu uma solução adequada para os 
problemas criados com o seu funciona
mento. E a presença do Estado, que tam-
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bém não existia, já hoje se anuncia co
mo uma fatalidade irrecusável, através 
dos grandes projetas em andamento do 
Vale do Rio Doce em associacão com 
grupos japoneses. · 

Na indústria química e petroquímica, 
a empresa privada nacional, que já teve 
há cinco anos uma participação de 1! 3 
em termos de patrimônio liquido, detém 
hoje tão somente 10% ou pouco mais 
nessa divisão. O capital estrangeiro con
tinua a ser majoritário, mas a presença 
da Petroquisa já lhe faz frente, se bem 
que apenas na produção de matérias
primas básicas. 

Esse, Srs. Senadores, o panorama no 
setor dos chamados insumos básicos, on
de a disputa de poder, de comando dos 
mercados, aparece clara e transparente, 
entre o Estado e a grande empresa es
trangeira. Negar esse quadro é fugir à 
realidade. Pretender mudá-lo, impondo 
limitações ou restrições à ação dos dois 
gigantes, para deixar crescer o lado mais 
fraco do tripé, seria condenar o nosso 
desenvolvimento a um atraso de algu
mas décadas. Alternativas, no caso, não 
existem: a solução sensata, progressista, 
patriótica e humanista é uma só: forta
lecer o lado forte brasileiro, fazer cres
cer os nossos gigantes; fazer da CVRD 
da Petroquisa, da USIMINAS da CSN da 
CNA das nossas multinacionais. 

Mas Sr. Presidente, continuo a focali
zar muito resumidamente a realidade di
vidida nas quatro grandes áreas onde se 
impõe a presença estatal. Deixando para 
o final o caso dos equipamentos, vejamos 
o que se passa no setor do comércio ex
terior. 

A exportação do café e do açúcar é 
inteiramente controlada pelo Estado, 
embora no caso do café atuem inúmeras 
firmas particulares que muito pouco fa
zem além de receber comissões. 

No caso da soja, do milho, do algodão, 
dos farelos, dos óleos, dos cereais e dos 
sucos, os produtores nacionais estão, en
tretanto, àmercê das grandes empresas 
comercializadoras internacionais, sem 
nenhum poder de barganha, sem qual
quer possibilidade de defesa dos seus in
teresses. 

Há cerca de três anos, nossas autori
dades nessa área, deslumbradas com o 
êxito do modelo japonês, resolveram 
transplantar o mecanismo das "tradings" 
para o Brasil. O objetivo era dinamizar o 
nosso setor exportador: torná-lo mais 

agressivo, mais ágil, baixar os custos de 
comercialização, elevar o poder de com
petição dos nossos produtos. Instituiu-se 
uma legislação e incentivou-se a criação 
dessas empresas no Brasil. Há mais de 
vinte delas registradas hoje - no papel. 
Uma dezena funcionando efetivamente, 
fazendo pequenos negócios de exporta
ção apenas de produtos fabricados pelo 
próprio grupo - em alguns casos, de 
capital estrangeiro .. Somente uma opera 
realmente ·Como "trading": vai muito bem 
expandindo seu campo de ação, abrindo 
mercados, dando lucros e, o que é impor
tante, apoiando efetivamente o produtor 
nacional. Trata-se da COBEC, empresa 
estatal, que no ano passado pagou pela 
soja que ~omprou dos produtores nacio
nais um preço duas vezes maior do que 
a média dos preços pagos pelos demais 
compradores, e que fechará o seu balan
ço com um lucro líquido de Cr$ 30 mi
lhões, tendo faturado mais deUS$ 80 mi
lhões na exportação de numerosos pro
dutos, abrindo caminho inclusive para 
novos itens, como os quebrados de arroz 
e a farinha de mandioca, e impulsionan
do outros que estão em fase ruim, como 
o milho e o suco de laranja. E, apesar 
disso tudo, a COBEC ainda é uma em
presa muito pequena para ser considera
da e respeitada no mundo como uma 
verdadeira "trading". A COBEC é uma 
empresa de Cr$ 60 milhões de capital; 
"trading" é negócio para capital de· 
US$ 60 milhões no mínimo. É o capital 
de giro para comprar e vender bem, no 
momento certo e, principalmente, para 
se impor ncs mercados onde atua, para 
influir nesses mercados, para exercer 
poder nesses mercados; é o capital para 
montar e manter toda uma rede de in
formações e de agentes pelo mundo a 
fora. É negócio· para empresa grande de 
verdade. No Brasil é negócio para empre
sa estatal; ou, na opinião de outros, para 
empresas estrangeiras. Eu fico com a 
primeira alternativa -· e acho que a 
COBEC pode vir a exercer esse impor
tantíssimo papel. E, mais, não há nada 
que impeça que ela atue também no 
mercado interno, como bem sugeriu há 
poucos dias em discurso nesta Casa o 
Senador Evelásio Vieira. Pode e deve 
atuar também como elemento regulador 
do abastecimento interno, em estreita 
vinculação com a rede de "retroportos" 
ou "portos secos" que o Ministério dos 
Transportes em tão boa hora está pro
jetando. 

Mas Srs. Senadores, passo à última das 
quatro grandes áreas a que me referi no 
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início. E aí são maiores as minhas preo
cupações. 

Confesso que no que tange à minera
ção, à siderurgia, à produção de insumos 
básicos e à comercialização externa, não 
tenho maior desassossego. Não obstante 
as ondas de deblateração, a força da rea
lidade é muito grande e vai vencendo os 
preconceitos ultrapassados. O consenso 
vai se cristalizando na forma certa, e o 
Governo vai revendo um a um os equí
vocos dos anos anteriores. Assim foi no 
caso do projeto Caraíbas, do projeto Sal
gema, da fábrica da Borregard, da cria
ção da Nuclebrás - fatos consumados. 
Fatos por consumar são o projeto potás
sio de Sergipe, o projeto fosfato de mi
nas, o equacionamento do setor siderúr
gico de não - planos, o projeto alumínio 
da Amazônia, os proj etos de celulose de 
CVRD e a expansão irreversível da Pe
troquisa. O mesmo se pode dizer, por 
uma questão de fé na força da realidade, 
em relação do crescimento da COBEC e 
ao importante papel que dentro em breve 
representará no nosso comércio exterior. 

A minha grande preocupação, Srs. Se
nadores, no momento, é com o setor de 
equipamentos pesados, a quarta das 
grandes áreas onde se faz dia a dia mais 
necessária, mais imperiosa, a presença 
direta do Estado. 

O setor de produção de bens de capital 
é no momento o que apresenta melhores 
oportunidades de investimento não só o 
investimento comum em instalações fi
xas, mas também, e principalmente, 
aquele investimento, de maturação mais 
longa, em tecnologia (tecnologia de pro
cesso e tecnologia de produto). É o setor 
chave da retomada do processo de subs
tituição de importações; é a peça essen
cial da nova feição do modelo brasileiro 
que reabilita a prioridade dos setores bá
sicos e volta-se para o mercado interno. 
li:, ainda, um ramo cujo desenvolvimento 
torna-se primordial para a solução dos 
nossos problemas de balanço de paga
mentos a longo prazo. 

Por todas essas razões, Srs. Senadores, 
esse é um setor que não pode falhar. 
Mas é um Setor cujo desenvolvimento 
exige, de um lado, grandes e contínuos 
investimentos na formação de equipes 
próprias de engenharia, cujos resultados 
só aparecem ao fim de três, de cinco ou 
dez anos. De outro lado, exige entendi
mentos e negociações com as grandes 
empresas estrangeiras que detêm o 
"know-how" das tecnologias mais avan-

çadas, que devem ser absorvidas pelas 
equipes nacionais. Para que essa absor
ção se realize efetivamente, a primeira 
condição é que a empresa nacional tenha 
status, tenha poder de barganha para 
enfrentar a negociação com os gigantes 
internacionais. 

E, nesse ponto, é licito perguntar: se
rão os nossos· grupos privados capazes de 
preencher satisfatoriamente essas duas 
co_ndições? Francamente, eu acho que 
nao. Reconheço que há algumas exce
ções: há uns poucos grupos empresariais 
nossos que já têm vivência do setor; já 
têm algum desenvolvimento tecnológico, 
já têm consciência da necessidade do es
forço de investimento que devem fazer 
para levar adiante esse desenvolvimento 
tecnológico, e já têm alguma experiência 
de negociação para, com o apoio dos ór
gãos do Governo, enfrentar os interlo
cutores estrangeiros. Mas são poucos; são 
muito poucos em relação à dimensão do 
que deve ser feito nesse setor. 

Mas, Senhor Presidente, aí também 
instalou-se o preconceito anti-estatizan
te, invocando a defesa da iniciativa pri
vada, a liberdade de iniciativa. 

Falsos argumentos Srs. Senadores. Fal
sos sob todos os pontos de vista. A come
çar pelo fato de que esse é tipicamente 
um setor onde há muito já não mais 
existe liberdade de iniciativa. É um setor 
completamente dominado pelo entendi
mento entre grandes empresas monopo
listas. E, se o objetivo é defender a ini
ciativa privada nacional, é preciso saber 
o que realmente está interessando a essa 
iniciativa, onde ela existe livremente e 
tem perspectiva de desenvolvimento. 

Entendo, Sr. Presidente, que o que a 
empresa privada nacional está precisan
do é de segurança no fornecimento, a 
tempo hábil, de equipamento de boa 
qualidade para as suas fábricas, associa
do a esquemas de financiamento adequa
dos à sua rentabilidade previsível. Até 
agora, isso tem sido obtido, na parte 
mais substancial dos equipamentos pe
sados, pela via das importações do for-
necimento externo. ' 

Essa solução, entretanto, não consti
tuirá mais uma via segura nos próximos 
anos. Basta observar a correlação entre 
o nosso crescimento econômico e a ele
vação das importações de bens de capital 
para concluir que o estrangulamento do 
nosso setor externo seria uma fatalidade 
em menos de um decênio, em decorrência 
do cresç!mento dessas importações de 
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máquinas e equipamentos, muito mais do 
que do petróleo, que preocupa tanta ge·n
te. 

O que a empresa privada nacional está 
então realmente precisando, para garan
tia de seu desenvolvimento, é que se ins
tale urgentemente no País uma indústria 
em grande escala de bens de capital co
brindo a extensa gama de ramos e sub
ramos do equipamento pesado, princi
palmente daquele fabricado sob enco
menda, com uma enorme dose de enge
nharia embutida em cada caso. 

, E, Srs. Senadores, mais uma vez, vejo 
a1 ap_enas duas alternativas par.a a ins
talaçao e o desenvolvimento dessa indús
tria no Brasil: empresas estatais ou em
presas estrangeiras. 

E_xistem ,algumas exceções, volto a re
petir. Mas estou convencido de que o pro
grama governamental vai naufragar na 
maior parte, se insistir na privatização 
com exclusividade. A verdade é que esse 
não é um setor para grupos pequenos ou 
médios; ,a verdade é que esse é um setor 
de investimento arriscado e de longa 
maturação. Não é um setor de rentabili
dade imediata. 

O BNDE criou, no passado, 3 instru
mentos novos de apoio e fortalecimento 
do setor privado nacional. Duas dessas 
novas subsidiárias já estão apresentando 
frutos, já estão revelando a importância 
da sua existência. A terceira entretanto 
está claramente atrasada em relação às 
suas irmãs gêmeas: justamente .a que se 
destina a apoiar projetas privados no se
ter de equipamentos - a EMBRAMEC. 
Há razões muito objetivas para esse 
atraso, que se resumem no imobilismo dos 
empresários. Tal como vem fazendo a 
Petroquisa no seu plano, é preciso, é ur
gente, que a EMBRAMEC, com iniciati
vas próprias, rompa esse imobilismo. 

O próprio Presidente do BNDE um dos 
executivos mais competentes deste Pais 
tem procurado sucessivamente os em~ 
presários do setor, não tem perdido opor
t~nidade para estimulá-los, para convo
ca-los ao esforço maior, para infundir a 
confiança necessária do saldo empresa
rial decisiva. E a verdade é que não tem 
sido correspondido nos seus esforços. Só 
agora o Banco recebe dois dos quatro 
únicos proj e tos prometidos há mais de 
um ano, e a reação dos empresários é um 
coro de exigências: juris subsidiados· 
participação no capital sem interferên~ 
ela na gestão e nos projetas; financi.a-

menta particular aos acionistas para in
tegralização do capital; garantia de 
compra da produção por p.arte do Go
verno; esquemas de financiamento de 
vendas para competir com os fornecedo
res estrangeiras; proteção alfandegária· 
assistência e apoio do Governo na nego: 
ciação de tecnologia. Dizem que sem tudo 
isso, não será possível investir pois que 
o investimento seria suicida; 'pois tudo 
isso, por incrível que pareça, tem sido 
prometido. E mesmo assim os proj etos 
tardam em se materializar. 

Srs. Senadores, esse não é um setor 
propício acs grupos privados nacionais 
pequenos e médios. Produção de equipa
mentos pesados ou sofisticados é negócio 
para grande empresa: estatal ou estran
geira - eu fico com a primeira opção. 
Sou a favor da USIMEC, a empresa bra
sileira que mais avançou, longe de qual
quer outra, na produção de "enginee
ring" nacional, na absorção de tecnolo
gia de fabricação de bens de capital. 

Sou contra a vinda da Krupp, isolada 
de qualquer associação com capitais na
cionais, como parece ter sido .acertada 
em Salzburgo. Acredito na Embraer, na 
Telebrás, na Nuclebrás, na Digibrás: em
presas capazes de implementar com efi
ciência verdadeiros programas de produ
ção nacional de equipamentos n.as suas 
respectivas áreas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estes, 
resumidamente, são os fatos; são os da
dos que mostram com nitidez aquilo que 
tem sido dito e repetido com freqüência: 
que a presença forte e direta do Estado 
na economia brasileir:a é uma necessi
dade, é uma exigência da realidade; não 
resulta de nenhuma orientação ideoló
gica socializante dos Governos que, su
cessivamente, vem criando e desenvol
vendo as suas empresas; decorre, isso 
sim, de uma necessidade, imperiosa para 
a continuidade do desenvolvimento na
cional, de garantir a realização de ini
ciativas brasileir:as em campos que o 
nosso capital privado não tem dimen
são nem interesse para ocupar. 

Não é toda via na análise dos casos 
específicos que a discussão se tem tra
vado ultimamente. A grita se levanta sob 
a forma de uma campanha, em geral, 
em tese, contra o fenômeno de estati
zação no Brasil. 

Pois bem, pode-se discutir o problema 
também sob essa forma geral, mostrar 
que essa estatização afinal não é um mal 
tão grande de quanto se quer apregoar 
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mas, bem ao contrário, é uma solução 
muito brasileira e bem feliz, que vem 
~endo ;aplicada pragmaticamente, com 
excelentes resultados em termos econô
micos, e com perspectivas muito promLs
ooras em termos sociais e políticos. 

Tenho lido e ouvido explicações várias
para os sucessos da economia brasileira 
nos últimos anos. A primeira coloca na 
estabilidade política .a causa principal. A 
estabilidade política imposta pela força, 
ajudou, inbubitavelmente, o crescimento 
da nossa economia, embora a custos so
ciais muito elevados, como é forçoso re
conhecer. Mas .ajudou, como condição 
necessária, nunca sufi.ciente. Sem essa 
estabilidade - que não precisa ser im
posta pela força mas pode ser obtida 
através de boas instituições democráticas 
- o progresso econômico se torna real
mente mais difícil, e não consigo encon
trar outra razão para a interrupção do 
L19sso crescimento a partir de 1962, se
nao na efervescência política daqueles 
anos. Mas daí a afirmar-se que a paz 
política pode ser causa do desenvolvi
m_ento vai uma distânci.a tão grande que 
nao pode ser transposta sem um enorme. 
protesto do bom-senso. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Se
nador, também sem um enorme protesto 
da Maioria, passaria em julgado a afir
mativa de V. Ex.a Pior do que a verd.ade 
é a meia-verdade, aí no caso. Considera
mos, e aqui já foi dito várias vezes, uma 
d!15 causas necessárias, mas não sufi
ciente, a estabilidade política. Nunca 
a;q_ui foi afirmado que a estabilidade po
litica era a locomotiva do nosso desen
volvim~n:to; era criadora de condições 
necessanas para que esse desenvolvimen
to se produzisse. Queríamos justamente 
deixar bem fixada a posição da Maioria 
na discussão do problema. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Per
dão! Excelência. Eu ajmais teria dito que 
ouv1 isso de V. Ex.a Digo que é uma das 
explicações ... 

. O Sr. Virgílio Távora - Digo da Maio
na. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - V. 
Ex.a tem autoridade para falar em nome 
da Maioria. Aceito perfeitamente a colo
cação. Não está em minha mente coicear 
esta afirm.ação como de V. Ex.a.. Abso
lutamente. Mas é uma das causas fre
qüentemente citadas, e como a principal: 
"0 País progrediu porque finalmente en
controu sua paz politica e todos tiveram 

tempo para trabalhar". Este tipo de ex
plicação não podemos aceitra. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.a me 
permitiria um pequeno aparte, neste tre
cho? Não tenho aparteado porque V. Ex.a. 
sabe que temos algumas discordâncias 
neste campo econômico. 

O Sr. Virgílio Távora - Algum.as, não. 
Muitíssimas. 

O Sr. Itamar Franco - · De qualquer 
forma, Excelência, apenas gostaria de 
lembrar algumas palavras de Teófilo 
Otoni: "O culto da liberdade não precisa 
ser interrompido para que a Nação pro
grida". 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mui
to oportuno, e agradeço muito a V. Ex.a.. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a. 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois 
não, nobre Senador. 

O Sr. José Lindoso - Entendo, como 
o Senador Virgílio Távora, que o proble
ma não está na lei do absoluto. V. Ex.a 
precisa atentar para as condições histó
ricas em que nos encontrávamos no pe
ríodo proximamente anterior a 1964. In
clusive, pôde· verificar a situação de 
ameaça de moratória internacional uni
lateral que sobre nós pesava. Todas as 
condições de decréscimo do nosso pro
cesso de desenvolvimento, que tinha to
mado impulso enorme naquele período 
das substituições, caíra verticalmente, 
num clima de real intranqüilidade, de 
guerra revolucionária interna. No setor 
privado como no setor público, não exis
tiam condições para investimentos, pes
quisas, e garantias necessárias .ao nossso 
desenvolvimento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO . - O 
aparte de V. Ex.a. vem confirmar meu 
ponto de vista. Acho também que um 
mínimo de estabilidade politica é condi
ção necessária, como vejo na instabili
dade, na efervescência dos primeiros 
.anos 60, exatamente a razõão principal 
da queda do ritmo do nosso processo de 
crescimento que vinha desde a década 
dos 50. 

Sr. Presidente, fala-se também, como 
causa fundamental deste processo, o 
crescimento extraordinário das nossas 
exportações. Mas é preciso ver que o 
grande período desenvolvimentista brasi
leiro teve inicio na década dos 50; é pre
ciso ver que, na década dos 50, chegamos 
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também a atingir taxas de crescimento 
anual da ordem de lG% ou pouco mais. 

O milagre brasileiro já vem de .algum 
tempo a esta parte, quando sequer . se 
sonhava com um volume de exportações 
comparável ao de hoje. 

Ninguém me eonseguiu convencer de 
que não teria sido possível continuar a 
crescer, expandindo a produção para 
consumo de base, explor.ando o mercado 
interno, distribuindo renda e abrindo, 
logo aos primeiros anos 60, a substitui
ção de importações no campo dos bens 
de capital. 

Admito que o crescimento das expor
tações tenha contribuído com alguma 
parte para os sucessos da er.a delfiniana, 
mas recuso-me a aceitar que tenha sido 
uma das causas principais desse sucesso. 
Basta observar-se, que, embora a busca 
do mercado externo se tenha iniciado 
logo em 64, o. grande salto para a extro
versão se deu, concretamente, a partir 
de 1971, quando já ia bem adiantado o 
impulso de crescimento da nossa eco
nomia. 

Seria então o milagre brasileiro resul
tado das reformas do sistema financeiro 
realizadas a partir de 64. É outr.a expli
cação muito freqüente. 

Pura balela. O milagre brasileíro co
meçou nos anos 50, quando não havia 
banco de investimento privado nem mer
cado de capitais. O reeente trabalho dos 
técnicos do IPEA, sobre o financiamento 
dos projetas industriais no Brasil, mostra 
claramente que a grande fonte de recur
sos da empresa nacional continua sendo, 
como sempre foi, o lucro gerado de sua 
operação. Em segundo lugar, o finan
ciamento dos bancos estatais de desen
volvimento. Se compararmos a contribui
ção positiva dos bancos privados de in
vestimento das bolsas de vaJ.ores com 
os seus 'efeitos negativos- alto custo de 
seu funcionamento, pago pelas empres,as 
e pela comunidade em geral - é muito 
provável que cheguemos a uma relação 
benefício - custo muito baixa, ou bai
xíssima, a mostrar que o tão decantado 
sistema financeiro é mais um peso do 
que uma força propulsora. Eu propus a 
instituição de uma CPI, nesta Casa, para 
realizar esse estudo com toda isenção, e 
o veto frontal da bancada governista só 
veio reforçar a minha suspeita de que a 
propalada eficiência do nosso sistema 
financeiro não passa de pura balela. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. 
Ex.a um aparte, nobre Senador? (As
sentimento do orador. ) - Senador Ro
berto Saturnino, neste ponto os fatos 
contrariam - mas contrariam frontal
mente - esta assertiva de V. Ex.a, por
que, se c·ompulsarmos os boletins men
sais do Banco Central, vemos que jus
tamente naqueles anos em que houve 
maior fastígio da Bolsa, maior movi
mento, também, coincidentemente, nes
ses anos houve menos necessidade de 
expandir-se os meios de pagamentos, e, 
conseqüentemente, menor taxa de infla
çã.o, para felicidade da classe de subassa
lariados, que V. Ex.a defende, aqui, com 
tanta ênfase e com tanta felicidade. 
Este, o meu aparte. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Ao 
qual, com muito respeito, acrescentaria, 
nobre Senador, os anos em que se veri
ficaram as maiores taxas de crescimen
to de nossa economia, a começar, se não 
me engano, em 1954, que foi dez vírgula 
pouco por cento, depois, em 1961, mais 
de dez por cento; em 1973, dez por cento. 
Nos anos anteriores, a Bolsa era mera 
ficção, e nos últimos an·os, de 1973 em 
diante, eom taxas altíssimas, a Bolsa es
teve - como se costuma dizer - no 
fundo do poço, o que prova que, real
m,ente, nã-o e-xiste nenhuma correlação 
entre taxas de crescimento elevado da 
nossa economia e movimento grande nas 
Bolsas de Valores, cujo caráter é - co
mo eu disse - meramente especulativo, 
sem nenhuma relacão com o investimen
to real das empresas neste País. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Mas existe 
correlação naquilo que é essencial para 
os assalariados: o aumento do custo de 
vida, que sobrecarrega, principalmente, 
as camadas de mais baixa ·renda, cuja 
sorte tanto preocupa a V. Ex.a 

O SR. ROBERTO SATURNINO - No
bre Senador, sinceramente, o custo de 
vida tem outros aspectos, muitos outros 
fatores. Se fôssemos iniciar esta discus
são aqui, certamente eu não terminaria 
o meu discurso, razão pelo qual peço 
permissão a V. Ex.a para discuti-los em 
outra oportunidade. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois 
não. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Se
nad-or, V. Ex.a agora fez uma afirmativa 
com a qual estamos de pleno acordo, 



-276-

p<:>rque inserido no seu discurso não se 
pode discutir o tema central da sua idéia 
que, com tanta coragem, é apresentado, 
embora saiba V. Ex.a que divergimos fun
damentalmente dela. Gostaríamos que 
tomasse como aparte as primeiras pala
vras do discurso que há pouco proferi- ·· 
mos, justamente da interpretação que 
damos - óbvio discordante da de V. Ex a 
- sobre as alternativas que tinha o Go
verno, após 1964, para a retomada - di
gamos assim- de um desenvolvimento, 
cujo impulso, naquele momento, tinha 
sofrido uma parada brusca. É o elogio 
que faço ao contendor. Não vamos inter
rompê-lo. Pedimos apenas, que leia o 
início do discurso que há pouco proferi
mos, e ao qual, lamentavelmente, V. Ex.a. 
não estava presente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Lerei 
com toda atenção, como sempre leio, os 
documentos da lavra de V. Ex.a, nobre 
Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - É para que 
não passe em julgado. Estamos, neste 
ponto, na mais absoluta discordância. 

uma afirmativa por demais temerária. É 
óbvio que o sistema financeiro de trinta 
anos passados - o sistema de crédito, 
todo o complexo de assistência ao nosso 
desenvolvimento- não poderia subsistir, 
neste dias, numa economia modernizada, 
com determinação manifesta de cresci
mento do País, por uma afirmação na-
cional, de poder nacional. Como é que 
isto poderia ser balela, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Se
nador José Lindoso, queria, precisamente, 
que o Senado procedesse um estudo isen
to e cuidadoso deste sistema. 

Estou adiantando uma opinião pessoal, 
com todos os riscos que ela envolve. 

Entendo que, numa comparação de 
custos e benefícios da ampliação deste 
sistema, da criação de trinta e tantos 
bancos de investimento particular, a 
criacão de cento e tantas financeiras e 
outras tantas ccrretoras, todo esse imen
so conjunto que, a meu ver, está com
pletamente desproporcional às verda
deiras necessidades, envolve um custo 
muito grande para a sociedade. Basta 
ver que a participação do setor financei
ro no nosso Produto Bruto mais do que 
dobrou nesses anos. Toda a criação deste 
sistema envolveu um custo muito grande, 
que todo mundo está pagando - o c-on
sumidor e as empresas -, através dos 
juros altos, d<Js encargos que todo esse 
sistema suga das empresas produtivas 
nacionais. É claro que esse sistema tem, 
também, um benefício, um benefíci·o de 
irrigação, com recursos do sistema em
presarial produtivo. Proponho exatamen
te uma comparação entre custos e bene
fícios. Acho que os custos, no cômputo 
geral, vão-se mostrar maiores dos que os 
benefíci<Js. Exatamente isto que estou 
propondo. É uma opinião pessoal minha. 
Esse sistema merece uma revisão, um es
tudo cuidadoso, por parte d<Js Membros 
desta Casa e da Câmara dos Deputados, 
porque interessa a toda a Nação. A meu 
ver, está aí um sistema superdimensio
nado, sugando exatamente os setores 
produtivos da economia, que sã-o as em
presas industriais, c<Jmerciais, etc. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
- V. Ex.a fez uma afirmativa que consi
deramos, dentro da nossa inciência, mas 
com o nosso bom-senso, bastante radi
cal, quando referiu-se ao processo do 
noss·o crescimento, sem dividir clara
mente, os dois modelos, as duas fases do 
após-guerra, com o modelo das substitui
ções, e depois chegando a um índice já 
interessante e satisfatório de industria
lização. Todos são tendentes a constatar 
que o sistema financeiro e o sistema tri
butário obstaculizavam a desenvoltura 
dessa nova fase da industrialização e 
conseqüentemente, a exp<:>rtação. V. Ex.à 
disse que aquele sistema vigente - ao 
que entendo -, que possibilitou, atra
através dos subsídios cambiais, de toda 
essa gama de métodos que caracterizou a 
nossa economia antes de 62, acha v. Ex.a 
que esse sistema financeiro, atualmente 
vigente, que possibilitou o robustecimen
to da nossa economia, V. Ex.a considera 
isso uma balela? Não será, efetivamen
te, uma expressão passional, de um ho
mem tão frio e tão objetivo no raciocí
nio? É realmente por demais investir 
contra o Prof. Simonsen, contra toda a 
linha dos economistas do Governo, que 
nós, naturalmente, procuramos discutir, 
em face daqueles argumentos, confron
tando-os com os dos economistas da li
nha da CEPAL. Entendo que V. Ex.a. fez 

Infelizmente, não posso dizer mais do 
que isso. É uma opinião pessoal, que me 
proponho submeter ao estudo e ao julga
mento de todos os nobres Colegas desta 
Casa. 

Continuando, Sr. Presidente: 
Por incrível que pareça, há os que de

fendem a tese cruel de que o Brasil cres
ceu, porque concentrou sua riqueza nas 
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mãos daqueles que tinham capacidade de 
poupar. Tese que, além de imoral, é -
a meu ver - completamente falsa. A 
contabilidade nacional registra taxas de 
formação de capital muito baixas até os 
primeiros anos 70, até 71 e 72, sendo de 
se ressaltar que, durante toda a década 
dos 60, paralelamente a taxa de inversão 
do setor privado, sendo o investimento 
global mantido no seu nível relativo de 
16 a 17%, graças ao crescimento das in
versões governamentais. O que mostra 
que a concentração de riquezas mais fre
qüentemente leva ao consumismo desen
freado dos grupos privilegiados, do que 
à elevação da taxa de investimento. 

E neste ponto, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, por exclusão das demais hi
póteses explicativas que têm sido levan
tadas, aparece a verdade evidente. O 
êxito da economia brasileira, nos últimos 
25 anos, deve-se precipuamente, como 
causa fundamental - a meu ver - ao 
crescimento da ação direta do Estado, à 
chamada ·estatização crescente, que hoje 
é alvo de ataques tão intensos e cerrados, 
promovidos pelos interesses estrangeiros, 
transnacionais, que encontram agora 
uma força, no território naciona~ capaz 
de se confrontar com eles. 

Eis na minha opinião, a explicação dos 
fatos: Não houve nenhum milagre brasi
leiro; o que ocorreu foi o amadurecimen
to de uma força progressista que nasceu 
nos anos de após-guerra - mais uma das 
grandes inspirações desse extraordinário 
estadista que foi Getúlio Vargas e que a 
Revolução de 64 teve o grande mérito de 
aperfeiçoar e desenvolver. O que ocorreu 
foi a frutificação de uma participação 
crescente do Estado, planejando e lide
rando o processo econômico, tomando as 
iniciativas oportunas, agindo direta e in
diretamente, ·criando as suas próprias 
multinacionais- a PETROBRAS, a ELE
TROBRAS, a TELEBRAS, a CSN, a USI
MINAS, a USIMINAS Mecânica, a CVRD, 

menta, hoje, mais da metade foi criada 
exatamente depois de 1964. 

O Sr. José Lindoso- Há muitos outros 
méritos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - A 
participação direta das empresas do Es
tado, que se mantinha em torno de 10% 
da formação bruta de capital, no início 
dos anos 60, chegou, ao fim da década, 
com o dobro dessa participação, algo per
to de 20%. Isto sem contar os outros in
vestimentos propriamente das autarquias 
e do Governo, diretamente. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Se
nador, aí também a nossa divergência es
tá na gradação. Achamos nós um dos fa
tores. V. Ex.a diz: é o fator. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- São 
opiniões realmente discordantes, mas não 
muito difícil de se comporem. 

O Sr. Virgílio Távora - Discordamos 
muito de vez em quando. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Per
gunta-se: Teria tido algum efeito negati
vo de dimensões significativas essa força 
propulsora? Francamente, não encontro. 

Sufocação da iniciativa privada nacio
nal? De modo nenhum. Mais de 95% das 
empresas brasileiras são companhias pri
vadas, que nasceram e floresceram no 
campo onde existe e continuará sempre 
a existir a chamada liberdade de inicia
tiva: o campo das empresas pequenas e 
médias. 

Nesse campo propício, o que se vê é um 
desenvolvimento da livre iniciativa, que 
dificilmente poderia ter sido imaginado 
nos primeiros anos 50, com o apoio de um 
instrumental de fomento e de fortaleci
mento criado pelo Governo e jamais visto 
em épocas anteriores. 

a CNA, a PETROQUISA, a EMBRAER, a 
NUCLEBRAS, o BNDE, o Banco do Bra
sil, os bancos estaduais de desenvolvi
mento -e formando uma excelente· equi
pe técnica de 2.0 e 3.0 escalões, que indu
zia, no dia-a-dia, pelas exigências e pe
lo exemplo, a melhoria qualitativa do 
empresariado nacional. 

Outra face negativa da estatização 
seria a tendência ao totalitarismo. Tam
pouco se observa isso no Brasil. Houve, 
sim, autoritarismo, evidentemente -
houve e há - mas por motivos inteira
mente diferentes, nunca em razão do 
crescimento da presença estatal na eco
nomia: primeiro, porque essa face anti
democrática jamais se evidenciou nos 
primeiros 15 anos do processo, e já ago
ra parece entrar em declínio - todos 
esperamos - ao mesmo tempo em que 
a estatização segue o seu ritmo próprio. 
Segundo, porque a manifestação de au
toritarismo dos últimos 10 anos nada 
teve a ver com o tatalitarismo repressor 

E é de se fazer aqui uma observação 
muito importante quando digo aqui que 
reconheço, neste ponto, o mérito da Re
volução, é preciso dizer que do conjunto 
de companhias estatais em funciona-
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da iniciativa empresarial, concentrando
se no caso brasileiro, sobre a atividade 
dos trabalhadores e dos sindicatos. Que
rer estabelecer algum paralelo, alguma 
similitude, sob esse pcnto de vista (ini
bição da iniciativa privada), entre o -
autoritarismo brasileiro de 64 para cá e 
o totalitarismo de tipo soviético, é uma 
desonestidade gritante que só interesses 
muito espúrios podem tentar. 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Sena
dor Roberto Saturnino, eu me afoito a di
zer que se o nosso ilustre colega e seu 
correligionário Senador Franco Montoro 
estivesse aqui, talvez S. Ex.a fosse, pelo 
menos, tentado a pedir-lhe um ~par_!;e 
para dizer que essa crescente estatlzaçao 
- que V. Ex. a tanto louvou nesta parte do 
seu discurso -não tem levado melhoria 
às classes assalariadas, porque o Senador 
F!'anco Montoro não se cansa de cla
mar, neste plenário, contra o achata
mento do salário mínimo ncs últimos dez 
anos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Não 
discordo absolutamente dessa afirmativ:a 
e, honestamente, não vejo nerthuma ~
gação entre uma coisa e outra. Quer di
zer "achatamento salarial é resultado de 
um'a política imposta por um r~g~~e 
autoritário que, evidentemente, esta mi
bindo, digamos assim, o lado do traba
lhador mas não inibindo absolutamente 
o lado 'da iniciativa empresarial que, este 
sim seria o aspecto do qual se procura 
condenar o chamado processo de estati
zação. 

undas de interesses estranhos, como nes
se caso da campanha antiestatização. 

O Sr. Virgílio Távora - Mais esta di
vergência, e esta bem flagrante. Acedit~
mos que o empresariado nacional, e~
nente Colega, quando reage ao excessivo 
avanço, a seu ver, das empresas estatais, 
não está defendendo interesses estra
nhos; está defendendo os seus próprios. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço o aparte de V. Ex.a, com o qual, 
pela própria expressão anterior, não pos
so concordar. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex. a permite 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Mas, 
Sr. Presidente, indago a V. Ex.a se es
tando o nosso Líder ausente da Casa e 
eu no exercício da Liderança, se V. Ex.a 
não me concede a palavra agora, na 
qualidade de Líder da Bancada, para 
que eu possa prosseguir, porque conse
gui chegar apenas na metade do meu 
discurso e acho que tenho ainda coisas 
de interesse a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Esta Presidência pondera a 
V. Ex.a que o Regimento proíbe essa 
prorrogação, embora em alguns casos 
tenha sido concedida; se não estou em 
equívoco, na última vez, o Presidente, 
reconhecendo que na primeira liberali
dade havia agido em sentido diferente 
do proposto pelo Regimento, encontrou 
a solução de dar assim, ex auctoritate 
propria uma prorrogação de mais dez 
minutos, o que fez, salvo engano, para o 
nobre Senador Marcos Freire. 

Não pretendo quebrar absolutamente 
a tradição mas como titular interino da 
Presidência desejo manter tanto quanto 
possível a orientação que o Presidente 
adota Neste caso, V. Ex.a. poderia dispor 
de mais quinze minutos permitindo-me 
que não prorrogue por mais tempo, po~
que há outros oradores inscritos CUJa 
ansiedade a Presidência sente aqui mes
mo desta altura. 

A verdade, Sr. Presidente, é que, se a 
voz dos trabalhadores foi realmente su
focada a dos empresários, a das chama
das clàsses produtoras, através d~s se~s 
líderes e associações de classes, Ja~a1s 
deixou de ser veiculada pela nossa Im
prensa e ouvida e respeitada pelo Go
verno. E é preciso que se diga que qual
quer tentativa de sufocação encontrará 
repulsa de nossa parte, tão veemente 
quanto a que usamos para condena~ a re
pressão sindical. A presença política da 
classe empressarial não é apenas pr~
fícua mas indispensável ao desenvolvi
mento democrático a que aspiramos. Ou-
vir a classe empresarial é sempre útil, 
mesmo quando alguns dos seus setores 
equivocadamente encampam teses ori-

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço a benevolência de V. Ex.a e 
peco agora aos meus nobres Colegas a 
compreensão de não me apartearem -
para ver se eu consigo concluir nestes 
quinze minutos finais - reconhecendo 
que não tomarei como concordância o 
silêncio. A. oportunidade de, uma res
posta, de um esclarecimento estará sem
pre aberta. 
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O Sr. Virgílio Távora - Permite 
V. Ex. a (Assentimento do orador.) Ape
nas uma palavra, ilustre Senador. Aqui 
a pública constatação de que, como em 
vezes anteriores, a generosidade cea
rense não será sobrepujada pela genero
sidade mineira. Ousamos dizer que os 
quinze minutos de V. Ex.a serão olhados 
com muita benevolência pela Presidência. 

O SR. ROBERTO SATURNINO 
Agradeço a V. Ex.a 

Mas, Srs. Senadores, quero chegar ao 
centro da questão principal que se deve 
debater: posto que a grande empresa é 
uma condição necessária à continuidade 
do nosso crescimento, que sua presença 
e sua importância são exigências do pro
cesso de desenvolvimento nas condições 
do mundo de hoje, a questão colocada à 
nossa frente é esta: quem vai liderar o 
desenvolvimento brasileiro? A grande 
empresa estrangeira, a chamada multi
nacional ou transnacional, ou a grande 
empresa brasileira, a empresa estatal, a 
nossa multinacional? 

Esse é o dilema. E só agora ele está 
maduro para uma verdadeira opção. Até 
agora, os interesses das multinacionais 
pelo Brasil era marginal; os grande mer
cados da América do Norte e da Europa 
monopolizavam suas atenção. Só agora 
verdadeiramente descobrem o Brasil: 
8,5 milhões Kms. com recursos naturais 
que .só agora começam a aparecer na sua 
real dimensão; 110 milhões de habitan
tes, com quase US$ 100 bilhões de renda, 
em fase de crescimento contínuo e 
acentuado; mão-de-obra abundante, em 
processo ct.e· rápida qualificação, mas ain
da barata; todo esse imenso potencial 
contrastando com a paisagem desanima
dora dos grande mercados tradicionais. 

Não tenho a menor dúvida, Srs. Se
nadores, de que agora as multinacionais 
estão realmente interessadas no Brasil. 

A concentração de Salzburgo não tem 
outra razão nem outro sentido. E a pro
dução de equipamentos será fatalmente 
o veio mais cobiçado a explorar. Mas 
também não tenho nenhuma dúvida de 
que agora a empresa estatal brasileira, a 
nossa multinacional, está madura, forte, 
aparelhada e confiante para enfrentar 
a batalha. E a produção de equipamen
tos, de bens de capital, de tecnologia, de 
engineering será a principal frente de 
combate nos próximos anos. 

Esse o dilema. Ante ele estamos postos 
todos nós, toda a Nação brasileira. Ante 

ele está o Governo: de um lado, os pro
motores de festival de Salzburgo (coor
denado pela indústria automobilística) 
-e não se consegue compreender muito 
bem porque - de outro, setores igual
mente como o MIO, o Ministério das Co
municações, o MME, o BND, a CVRD, a 
USIMINAS, a NUCLEBRÃS. Desse lado, 
estaremos nós do MDB. 

O que defendemos é um modelo brasi
leiro, que não se renda e não se apegue 
a regras ditadas por outros países que 
enfrentaram circunstâncias diferentes 
das nossas. 

Queremos romper o círculo vicioso de 
pobreza, sem a instabilidade e a irracio
nalidade das grandes economias .capita
listas de hoje, e sem opressão, a dita
dura e a desumanidade dos países que 
enveredaram pelo socialismo totalitário. 
Queremos o desenvolvimento com um 
sentido de igualitarismo e justiça social 
que muitas das nações mais adiantadas 
de hoje ainda não conseguiram realizar. 
E rejeitamos a atitude falsamente rea
lista dos céticos que não vêm essa pos
sibilidade. Achamos, ao contrário, que a 
viabilidade desse projeto nacional tem 
crescido fortemente nos últimos anos, e 
aue os resultados de 15 de novembro úl
timo revelam uma nítida marca desse 
crescimento. 

O crescimento da importân~ia das 
multinacionais brasileiras aprofundando 
característica já existente na nossa eco
nomia; a implantação de medidas re
distributivs.s realmente eficazes, e o res
peit•O aos ideais democráticos e aos di
direitos humanos fundamentais são os 
elementos básicos de tal projetó. Em tor
no dessas diretrizes sedimenta-se, cris
taliza-se com velocidade que não deve 
surpreender, um consenso verdadeira
mente nacional, abrangendo civis e mi
litares, classes pobres e médias, nortistas 
e sulistas, centristas e esquerdistas, mar
ginalizando apenas os viciados no privi
légio, os associados do capital estrangeiro, 
e os portadores de problerpas psicoló
gicos graves que só se vêm realizados na 
luta armada, na violência, na revolução. 
Pois que esse não seria um caminho re
volucionário, mas um projeto reformista 
e conciliador por excelência. 

Feita essa importante digressão, volto 
ao assunto que desde o início coloquei 
em paui"a. E quero fazer uma referência 
às vantagens e desvantagens, aos bene
fícios e custos sociais dessa entidade ine
lutável da economia mundial contem-
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porânea, que é a chamada "grande em
presa". 

Sobre as vantagens, acho absoluta
mente ocioso discorrer. A grande em
presa é sinônimo de crescimento, de pro:. 
dutividade, de pesquisa e inovação 
tecnológica, de relativo respeito às rei
vindicacões trabalhistas; inclusive é si
nônimo" de progresso na sua significação 
atual. E tão forte é essa identificação 
que seria absurdamente ingênuo, incon
cebível mesmo, um projeto de desenvol
vimento que não contemplasse um lugar 
de destaque como condição necessária, 

' " para a chamada "grande empresa . 

Nem tudo, porém, são benefícios. E é 
preciso conhecer também os custos, as 
desvantagens, para buscarmos uma li
nha de eliminação ou minimização des
ses lados negativos. 

E há desvantagens, nada desprezíveis, 
nada pequenas, que chegam a quase 
equilibrar a ponderação com os benefí
cios, fazendo com que muitos prefiram 
- muitos, não digo, mas, alguns - a 
condenação da grande empresa, a sua 
eliminação, mesmo ao preço de uma que
da acentuada no ritmo de desenvolvi
mento. 

Sem a preocupação de graduar a sua 
importância, relacionam-se quatro des
vantagens principais da grande empresa: 

Primeira: a grande empresa é um foco 
de recessão ou de instabilidade do sis
tema econômico onde tem uma posição 
de dominância. A concentração, nesses 
focos, do poder de decisão sobre o uso 
de enormes massas de poupança ou ex
cedentes de renda, e a possibilidade de 
que, por fatores psicológicos ou parti
culares que afetem as perspectivas de 
crescimento dessas empresas, tais mas
sas de poupança não sejam imediata e 
totalmente transformadas em investi
mentos reprodutivos, constitui um risco 
permanente de recessão, tanto maior 
quanto mais significativa for a presen
ça da grande empresa na economia. 

Keynes revelou ao mundo essa fra
queza inerente ao capitalismo que, nos 
seus estágios amadurecidos, pode origi
nar verdadeiras catástrofes como a de 
1929. O mundo de pós-guerra pensou que, 
seguindo em parte as recomendações de 
Keynes, nunca mais passaria por uma 
grande depressão. Decorridos apenas 30 
anos, essa crença hoje já está bem aba
lada com o susto que o mundo tomou 
com a crise atual. 

Keynes, como todo pensador que lega 
à humanidade uma contribuição impor
tante costuma ser muito mais citado do 
que lido e estudado. Não fosse assim, a 
meditação séria sobre o último capítulo 
da sua grande obra - "notas finais so
bre a filosofia social a que poderia con
duzir a teoria geral" - título do capítulo 
- evidenciaria que o sentido verdadeiro 
das suas observações e proposições era 
uma reforma muito mais profunda do 
sistema do que a mera revisão neocapi
talista que se seguiu ao liberalismo e 
que constitui o dogma dos dias de hoje. 
E, não podendo, eu também, resistir à 
tentação da citação, reporto-me ao úl
timo período do capítulo 12 da Teoria 
Geral, quando Keynes trata das previsões 
a longo prazo, concluindo: 

"Espero ver o Estado, que está em 
situação de poder calcular a eficá
cia marginal dos bens de capital a 
longo prazo com base na conveniên
cia social geral, assumir uma res
ponsabilidade cada vez maior na or
ganização direta das inversões ( ... ) " 

Mas, Srs. Senadores, há ainda 3 ou
tras desvantagens da grande empresa, 
tão importantes quanto essa primeira. 

A grande empresa, e isso tem sido 
acentuado com muita ênfase e proprie
dade por Galbraith, não é mais aquela 
unidade descrita pelo dogma econômico, 
,que busca a maximização dos lucros, 
realizando, nessa busca, uma ação de 
interesse público. O objetivo primordial 
de grande empresa moderna é o seu 
crescimento, o crescimento da sua es
fera de poder; deixou de ser a maximi
zação dos lucros (um dividendo razoável 
no fim de cada ano é o suficiente) para 
ser a maximização de poder, pois que 
nesse poder reside a segurança de con
tinuidade do seu crescimento. Poder so
bre o mercado, poder sobre eventuais 
concorrentes, poder sobre fornecedores, 
poder sobre consumidoves, diversificação 
de poder por vários se tores ( conglome
rados), poder sobre g.overnos: - esse é 
o objetivo permanente da grande em
presa de hoje. Objetivo tão dominante e 
tão absorvente que não encontra limita
ções, nem mesmo de natureza ética. 

Não há reunião ou congresso de exe
cutivos que se realize hoje sem referên
cias expressas e obrigatórias no sentido 
de responsabilidade social que deve ter 
a empresa moderna. Pura balela, criada 
para encobrir o fato de que os objetivos 
da grande empresa de hoje têm muito 
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menos a ver com o interesse público do 
que a busca do lucr.o da empresa peque
na e média de antigamente. 

Os resultados todos nós conhecemos: 
distorções gritantes do sistema econô
mico, irracionalidades evidentes e cres
centes que fazem escassos alguns bens e 
serviços da maior essencialidade para a 
grande massa da população - alimentos 
serviços médicos, remédios, transporté 
coletivo, habitação, proteção policial, 
serviços educacionais e culturais, e até 
mesmo ar puro em muitos casos bens, 
cada vez, em termos relativos, mais es
cassos - enquanto quantidades enormes 
de recursos são aplicados na produção de 
automóveis, detergentes, bebidas, teci
dos sintéticos, cosméticos, cigarros e ou
tros pr-odutos cuja necessidade é cada 
vez mais "vendida" pelo poder da grande 
empresa. 

É precisamente esse poder - que não 
tem nenhuma base de legitimidade -
que constitui a grande preocupação dos 
cientistas sociais da atualidade, perple
xos todos com a falta de capacidade dos 
governos e das s-ociedades para exercer 
sobre essas superempresas o devido con
trole. E não é apenas a possibilidade de 
suborn·o que preocupa - suborno que 
existe, esporádico ou institucionalizado, 
mas com uma freqüência muito maior 
do q,ue a dos escândalos revelados - mas 
sobretudo o exercício de poder através 
da propaganda, através do uso das co
municações para alterar e distorcer as 
verdadeiras prioridades, que seriam di
tadas pelo interesse público. 

Mas não ficam aí, nesses dois pontos, 
os custos, as desvantagens da grande 
empresa para a Nação, para a socie
dade. Ela é, ainda, um foco de desigual
dade social. Com o poder que exerce so
bre o mercado, com a faculdade que tem 
de impor seus preços, a grande empresa 
não encontra dificuldade em transferir 
ao consumidor qualquer custo adicional 
de produção ou de administração. Tem, 
destarte, condições não só de pagar me
lhores salários aos seus trabalhadores, 
criando uma subclasse privilegiada, mas, 
e principalmente, de dar aos seus exe
cutivos, nos diferentes níveis, remune
rações muito acima do que seria uma 
justa retribuição, proporcional à utili
dade soci::l.l do trabalho que desempe
nham. 

Por último, o quarto aspecto negativo: 
além de ser um foco de instabilidade, de 
irracionalidade e de desigualdade social 

a grande empresa é um foco permanente 
de propagação inflacionária. Pela mes
m!L ~azão mencionada log·o atrás - o do
mlmo dos mercados onde atua a faci
lidade· de repassar para o con'sumidor 
através dos_ preços que manipula, qual~ 
q~er el~vaçao nos seus custos de produ
çao, seJa por aumentos salariais, seja 
por encarecimento de materias-primas 
e outros insumos, ou por elevação de im
p~stos o fato é que a grande empresa 
na9 exerce a função reguladora que a 
umdade pr.odutora deveria exercer numa 
economia de mercado: o esforço de ab
sorver pelo menos parte dos custos adi
cionais, amortecendo a onda inflacioná
ria. Ao contrário, a nova unidade gi
gantesca propaga, com intensidade pelo 
menos igual, o impacto inflacionário que 
recebe, aproveitando-se com freqüência 
desses aumentos de custo para elevar 
também sua margem de lucro, vez que 
essas margens acompanham, em geral, 
os custos de produção ampliando dessa 
forma a onda de inflação para todo o 
imenso ·campo onde atua. 

Sã-o aspectos profundamente negativos 
da grande empresa moderna, custos so
ciais de elevada importância, que expli
cam grande parte, senão a totalidade 
dos problemas e das dificuldades que a 
economia mundial enfrenta nos dias que 
correm: recessão conjugada com a in
flação; desigualdade econômico-social 
crescente entre paises - e quase sem
pre também internamente entre as ca
madas de uma mesma nação; irracio
nalidades chocantes, gerando tensões so
ciais. 

Mas esse lamentavelmente é o preço 
que o mundo ocidental está pagando pelo 
modelo de desenvolvimento com liber
dade que escolheu; porque a verdade é 
que a grande empresa tem sido a ver
dadeira força propulsora desse desen
volvimento. Sem a grande empresa, sem 
a sua contribuição decisiva em termos 
de acumulação, de produtividade, de 
avanços nos campos da tecnologia e de 
administração, jamais as nações ricas 
do ocidente teriam chegado ao estágio 
de desenvolvimento em que se encon
tram hoje. 

E, se buscamos nós o desenvolvimento 
não podemos rejeitar a grande empresa: 
É um mal (mas é um mal necessário). Mal 
muito maior quando se trata de empresa 
estrangeira, com seus centros de deci
são fora da área de influência do go
verno nacional, com políticas de inves-
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timentos, de vendas, de crescimento, 
orientadas por fatores completamente 
desvinculados das circunstâncias e dos 
interesses nacionais. Mal muito maior, 
portanto, quando se trata de empresa de 
capital estrangeiro. Mas não vamos nos 
iludir, a grande empresa, mesmo de ca
pital nacional, constitui um importante 
foco gerador de custos sociais elevados 
- um mal, por conseguinte. Mas um mal 
necessário. 

E não haveria meios de obviar esses 
problemas, de reduzir esses custos so
ciais gerados pela grande empresa? Es
tariam os países em desenvolvimento, 
que escolhem a senda da liberdade e da 
democracia, condenados a passar pelas 
mesmas dificuldades, a contrair as mes
mas doenças do mundo ocidental, cuja 
intensidade só promete aumentar com a 
entrada dos novos sócios no clube dos 
desenvolvidos? 

Acho que não. 
Se o campo das grandes empresas for 

dominado por uma forte presença do 
Estado, todos aqueles problemas estarão 
pelo menos grandemente amortecidos. 
Porque o Estado não tem dificuldades 
em encontrar aplicações para a margem 
de excedentes que acumu.la, e suas apli
cações, reprodutivas ou não, geram de
manda imediata, não deixam formar os 
chamados bolsões de subconsumo que 
freqüentemente estão na origem da ins
tabilidade, da estagnação econômica; 
porque o Estado tem condições, e tem o 
dever de manter alto o seu nível de in
versões, mesmo ante os sinais anuncia
dores de recessão - e principalmente 
nesses momentos; e o momento atual 
revela exatamente a particularidade da 
economia brasileira, que nos possibilita 
vencer a crise de recessão que atinge a 
quase todos os países do mundo, exata
mente porque temos nas mãos esses ins
trumentos básicos propulsores, que são 
os investimentos das nossas empresas 
estatais. 

Porque as empresas estatais têm con
dições e têm o dever de amortecer os 
impactos inflacionários que recebem, 
obedecendo às políticas de contenção di
tadas pelo Governo; porque as empresas 
estatais, fiscalizadas pelo Poder Público, 
por melhor que remunerem os seus exe
cutivos e técnicos, jamais atingem os 
salários absurda e artificialmente altos 
pagos pela grande empresa privada; 
porque a empresa esta tal pertence à 
Nação, à sociedade, e todo o poder que 

possa exercer em seu favor, sobre o 
consumidor cu sobre o Governo, estará 
muito mais intimamente ligado ao inte
resse público, às determinações e ao 
exercício de poder do próprio Governo, 
que representa a Nação. 

E, agora, estamos todos diante de 
exemplos dessa natureza, na medida em 
as empresas estatais recebem determi
nações políticas expressas do Governo, 
tais como, para conter ao máximo as 
suas importações de equipamentos, coisa 
que o Governo, absolutamente, não es
taria em condições de fazer com gran
des empresas privadas multinacionais 
estrangeiras. 

Srs. Senadores, a empresa estatal é a 
fórmula capaz de obviar os graves pro
blemas gerados pela grande empresa, e 
oferecer à Nação um saldo muito maior 
de benefícios em favor do desenvolvi
mento. 

Admitindo a presença minoritária de 
capitais e companhias privadas no cam
po dos grandes empreendimentos, e não 
só permitindo como favorecendo e es
timulando a iniciativa privada no enor
me espaço onde subsistem as empresas 
médias e . pequenas, estaremos dando a 
essa fórmula a dosagem necessária a 
que não apresente nenhum risco de to
talitarismo, de eliminação ou de enfra
quecimento das instituições democrá
ticas. 

E há mais um lado positivo: .a empre
sa estatal é uma fórmula bem brasileira. 
Foi a solução encontrada por sucessivos 
Governos de diferentes colorações polí
ticas nos últimos 25 anos; foi a solução 
adotada pragmaticamente, quase instin
tivamente, pela sociedade brasileira, 
pela economia brasileira, para buscar o 
caminho mais viável, o caminho próprio 
para o seu desenvolvimento. Uma solução 
exitosa, uma fóvmula feliz. 

Nossa proposta, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é que se prossiga, sem temo
res nem preocupações, no aprofunda
mento dessa linha de ação ditada pelo 
pragmatismo e pela realidade brasileira: 
sem radicalismo, sem executar ou exi
gir encampações, estatização de empresas 
privadas que estão em atividade, que 
estão em expansão; mas sem preconcei
tos, tomando o Estado as iniciativas cria
doras, empresariais, onde e sempre que 
a dimenssão do investimento ou do as
pecto tecnológico exigir a sua presença. 
o desenvolvimento dessa linha de ação 
resultará certamente numa predominân-
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cia estatal nos setores da infra-estrutu
ra, da produção de serviços e insumos 
básicos, da fabricação de equipamentos 
pesados e sofisticados, da comercializa
ção externa, dos bancos de investimento. 
Estejamos certos, porém, de que, bem ao 
contrário de um resultado nocivo ou 
perigoso, o País ganhará substancial
mente em termos de estabilidade do seu 
desenvolvimento económico-social, e, por 
via de conseqüência, em termos de de
senvolvimento político. 

pore, dar resposta cabal ao brilhante dis
curso de S. Ex.a, deixando, desde já, aqui 
consignada a absoluta discordância do 
modelo por S. Ex. a apresentado. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no centenário 
mundial, os acontecimentos dominantes 
da semana passada foram a substituicão 
do dólar peles Direitos Especiais de Sa
que no preço do petróleo e o malogro 
da reunião, em Paris, do Comitê Interi
no do Fundo Monetário Internacional. 
Em outra oportunidade, ccmentei desta 
Tribuna o primeiro evento; terecei agora 
considerações sobre o segundo. 

Esta linha, associada a uma efetiva 
redistribuição da riqueza nacional e a 
uma política de intensificação do uso do 
fator mão-de-obra, daria ao Brasil con
dicões de ostentar um modelo bastante 
dinâmico, desenvolvimentista e moder
nizador, que não teria nenhuma das de
formações monstruosas dos regimes co
munistas - .a ditadura, o terror estatal, 
a asfixia das iniciativas, o aniquilamen
to do indivíduo em favor do Estado. mas 
ofereceria possibilidades bem maiores 
de eliminar ou reduzir bastante algu
mas das graves doenças do mundo oci
dental desenvolvido de nossos dias do 
que a simples cópia das diretrizes neo
capitalistas. Esta cópi fatalmente- nos 
levaria aos efeitos destrutivas da socie
dade de consumo, a um quadro onde a 
instabilidade econômica, as injustiças 
sociais, as tensões e manifestações de 
violência, o desperdício e a irracionalida
de, o consumo neurótico e neurotizante, 
a desilusão da juventude, o uso crescen
te de tóxicos, e o relaxamento progres
sivo dos valores morais, teriam uma in
tensidade pelo menos igual à que têm 
hoje nos países líderes do ocidente, e 
que têm sido feitos para a sua diminui
cão. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O SR. VIRGíLIO TáVORA- Sr. Pre
sidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Virgílio Távora, como Líder. 

O SR. VIRGíGIO TÁVORA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a Liderança 
da Maioria ouviu, atentamente, o dis
curso de S. Ex.a o nobre Vice-Líder da 
Oposição. Há difefenças fundamentais 
de conceituação entre o que S. Ex.a pensa 
e aquilo que o Governo, no II Plano Na
cional de Desenvolvimento, traça ccmo 
diretriz para o progresso deste País, no 
qüinqüênio em que estamos. 

Em assim sendo, dado o adiantado da 
hora, protesta a Maioria, oportuno tem-

Na agenda dos trabalhos da reunião do 
Comitê, o item de maior interesse para o 
Brasil foi o da redistribuição das quotas 
dos países participantes do FMI. Este 
aliás, o único problema a ficar pratica~ 
mente solucionado. Quanto ao destino 
das reservas-ouro, a radicalização das 
posições antagônicas da França e dosEs
tados Unidos constituiu-se num intrans
ponível impasse, o mesmo ac·ontecendo 
na questão da paridade monetária que 
a primeira queria fixa, enquanto os' nor
te-americanos se aferraram à flutuação. 
E, finalmente, a troca do dólar pelo DES 
na fixação do preço do petróleo, servi~ 
de azado pretexto para que nem sequer 
fosse aflorada a ajuda aos países subde
senvolvidos. 

Anteontem, o ilustre Ministro Mário 
Simonsen, entre outras declarações à im
prensa, confirmou que a quota do Brasil 
no Fundo Monetário passará dos atuais 
440 milhões de DES para 646 milhões, 
num salto de 47%. Dessa elevação resul
tará dupla vantagem: robustecimento da 
participação brasileira nas decisões do 
organismo, e dilatação do nosso limite 
de empréstimos. 

Até o presente, Brasil e Argentina vêm 
emparelhados como os maiores quotistas 
do Fundo na América Latina. Todavia, 
a partir de setembro, a liderança passa
rá à Venezuela, que, por figurar entre os 
grandes produtores de petróleo, terá di
reito a duplicar sua quota de 330 mi
lhões de DES, superando destarte a do 
Brasil, embora por pequena margem. 

Tal fato evidencia como as fabulosas 
receitas oriundas do petróleo estão con
tribuindo para elevar tão rapidamente o 
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status de uma nação até há pouco imer
sa na estagnação. A propósito, parece
me oportuno recordar, uma vez mais, 
que, em sua visita aos Estados Unidos, 
provavelmente o Presidente Médici nada 
de mais lisonjeiro ouviu do que estas pa
lavras do Presidente Nixon: "Para onde 
se inclinar o Brasil, inclinar-se-á a Amé
rica do Sul". Mas já em abril último, 
transcorridos pouco mais de três anos, 
Kissinger retificava Nixon, ao dizer: "Os 
Estados Unidos reconhecem e respeitam 
o papel de crescente liderança da Vene
zuela". 

Uma liderança perdida pelo Brasil por 
causa do onerosissimo e lotérico mono
pólio de cavar buracos. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lázaro Barboza. 

O SR. IAZARO BARBOZA- Sr. Pr~
sidente, Srs. Senadores, desde 1966 sao 
os proprietários de veículos automotores 
obrigados a contratar, no ato de licen
ciamento dos mesmos, o chamado seguro 
obrigatório de veículos, ou RECOVAT. 

Como todos sabem, tal seguro se desti
na a indenizar as vítimas de acidentes 
automobilísticos, que infelizmente, cei
fam no Brasil, mais vidas do que a maior 
parte das doenças conhecidas, porque 
.somos, na realidade, detentores de um 
dos mais altos índices de acidentes dessa 
natureza, dentre todos os países do 
mundo. 

Entretanto, nunca foram satisfatoria
mente atendidos os altos objetivos que 
nortearam a criação de mais essa moda
lidade de .seguro, entre nós, tão impor
tante nos dias atuais, para acobertar, 
minimizando materialmente, pelo menos 
em parte, os infortúnios causados por 
acidentes, que diariamente inundam as 
páginas dos jornais do País inteiro. 

E aumenta, a cada dia, a legião de mu
tilados, de órfãos, pais aflitos e viúvas, 
atingidos pela desgraça, sob a ima
gem da máquina que libertou o homem 
das distâncias mas que, pelo mau uso de 
.sempre, quase sempre, pela falta de se
gurança outras tantas vezes, .se tornou 
também no .seu carrasco mais implacá
vel. E não conseguem tais vítimas rece
ber sequer a idenização fixada em lei, 
que, aliás, prevê rito sumarí.ssimo para o 
pagamento por parte das companhias se
guradoras. 

.A:pe.sar de ter tido o legislador a cau
tela de prever o pagamento da indeniza
ção dentro de 5 (cinco) dias apenas, co
minando sanções graves para a segura
dora inadimplente, continuam algumas 
companhias a exigir um amontoado de 
documentos que a lei não prevê, como 
forma de procra.stinar e finalmente ne
gar o pagamento das indenizações devi
das. Indenizações que nada significam, 
em vista da ninharia fixada em face de 
danos tão desastrosos. E mesmo assim, 
as Varas da Justiça se enchem de recla
mações daquelas vítimas que ·Cansadas 
do vai-e-vem que as más seguradoras 
lhes impõem, ingressam no pretório, na 
reivindicação de um direito puro e cris
talino que, administrativamente, algu
mas seguradoras lhes negam no maior 
desrespeito e burla à legislação vigente. 

No meu Estado de Goiás, somente na 
Capital, milhares de processos, recla
mando indenização, dormem no esqueci
mento e na recusa das más seguradoras 
que operam na carteira de seguros obri
gatórios: desses, algumas centenas in
gressam na Justiça, mas como a indeni
zação é de pequena monta e o Judiciário 
se vê a braços com volumosa carga de 
processos que prendem mais a atenção 
dos advogados, também ali, essas ações 
não encontram o andamento rápido que 
merecem. Não por culpa do judiciário, 
mas por falta de estrutura suficiente pa
ra garantir andamento normal da ava
lancha de casos os mais intricados, que 
lhe são submetidos. 

Recentemente, Sr. Presidente, o Jornal 
Correio Braziliense, desta Capita1, fez 
um levantamento das ações interpostas 
em Brasília, para cobrança de indeniza
ções primeiro procrastinadas e depois ne
gadas por companhias seguradoras re
lapsas. 

E, se não me falha a memória., mais de 
300 reclamações se encontram em anda
mento no foro sendo que apenas uma 
seguradora é ré em mais de 100 ações, ao 
mesmo tempo. 

A criação do seguro obrigatório de veí
culos automotores foi feita com o alto 
sentido de ampa·rar as vítimas de aci
dentes, envolvendo causadores insolven
tes, e para evitar a luta jurídica que a 
grande maioria não tem condições de 
travar e esper,ar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a SUSEP 
(Superintendência de Seguros Privados), 
é um órgão do Ministério da Indústria e 
Comércio, criado para substituir o De-
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partamento Nacional de Seguros Priva
dos e Capitalização. É um órgão do Go
verno que rege ,as normas do mercado 
segurador do País, tendo, portanto, como 
função principal fiscalizar o cumpri
mento das determinações legais, atinen
tes às companhias de seguros. Entretan
to, as normas não são cumpridas e a fal
t~ de escrúpulos de algumas seguradoras 
impera impunemente, arrastando ao des
crédito toda a instituição securitária que, 
felizmente, conta com companhias sérias 
e de alta responsabilidade. O abuso é ta
manho, que, segundo denúncias que re
cebi aqui, em plena Capital Federal, há 
certas companhias de seguros que ope
ram nessa carteira e que se dão ao ab
surdo de funcionar com as portas fecha
das, para não atenderem aos pagamentos 
de sinistros, companhias que são ver
dadeiras arapucas para caçar incautos, 
mas que mantêm seus agentes a·rreca
dando dinheiro do povo, pratic.ando, 
além de outras transgressões, crime 
contra a economia popular. E onde está 
a SUSEP, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores? 

Sabemos que a SUSEP dirá que já ad
vertiu tais companhias. Que já as multou. 
E que em casos mais graves, tomou a 
providência de dec·retar intervenção, co
Locando diretores fiscais. Mas pergunto: 
- Há quanto tempo a SUSEP fez isso? 
E depois desses casos, quantos milhares 
de brasileiros já foram e continuam a ser 
lubibriados? É preciso que em casos tão 
escandalosos quanto os que agora denun
cio, as providências saneadoras sejam 
imediatas. Quando alguém é ludibriado 
por uma companhia de seguros e contra 
isso reclama, é toda uma instituição que 
de desmoraliza, se desacredita e as com
panhias boas e corretas, que cumprem 
pontualmente os seus contratos, estão 
sendo também prejudicadas. A SUSEP 
tem falhado por falta de uma fiscaliza
ção preventiva e severa, e sua omissão 
ou incapacidade vem permitindo que a 
cada dia, mais brasileiros sejam logra
dos na sua boa-fé. É escandaloso o que 
vem acontecendo no âmbito de algumas 
seguradoras. A lei determina que o se
guro obrigatório só pode ser feito por 
corretor oficial e que a Comissão sobre o 
prêmio líquido é de 8%. Mas, as compa
nhias que operam de forma irregular 
pagam comissões de ,até 50% (cinqüenta 
por cento). E quem são os corretores? -
São despachantes junto aos departamen
tos ou delegacias de trânsito, que publi
camente emitem os bilhetes de seguros. 
E em alg·uns escritórios, de despachantes 

existem mais material para seguro obri
gatório de veículos do que n.as próprias 
sedes das companhias. seguradoras. São 
guichês de bancos que emitem e arre
cadam prêmios. São Kombis estaciona
das nos departamentos de trânsit<J, inclu
sive com máquinas registradoras forne
cidas por bancos. São guardas de trânsito 
no interior do País e até escrivães de po
lícia. Embora a lei disponha ser de 8% a 
comissão de corretagem, há companhias 
que, no afã de contratar mais e mais 
seguros de veículos, chegam a gastar com 
a corretagem até 60% dos prêmios. Em 
contrapartida ainda têm lucros altos, 
pois não pagam sinistro algum. 

Daqui desta Tribuna do Senado da Re
públic.a, lanço um apelo ao honrado Mi
nistro Severo Gomes, da Indústria e Co
mércio, para que encontre meios de tor
nar da SUSEP um órgão capaz de pôr fim 
à burla constante por parte de certas 
companhias. Não é sem razão que a 
maioria das boas companhias segurado
ras se recusa a operar na carteira de 
seguros obrigatórios de veículos automo
tores. Têm elas um .patrimônio e um 
nome a zelar e não querem com justas 
razões efetuar ccntratos num ramo de 
seguros totalmente desacreditado entre 
nós. · 

Se, por outro lado, constatar-se a total 
impossibilidade da SUSEP em moralizar 
de vez essa modalidade de seguros, que 
se extinga então ,a SUSEP e transfira ao 
Banco Central do Brasil a competência 
para controlar as companhias segu~a
doras. Tal qual no mercado de capitais, 
,as seguradoras vendem papéis, títulos de 
garantias para o futuro. O que é uma 
apólice de seguro? Nada mais que a 
compra de um papel para garantir al
guma coisa (bens ou pessoas). Quantas 
lágrimas são derramadas, neste País, por 
pais, viúvas e· órfãos, gente humilde, que, 
além de receberem o impacto da notícia 
de um acidente, vitimando um ente 
querido, não conseguem receber a magra 
indenização que a lei lhes assegura, em 
decorrência do seguro obrigatório do veí
culo causador do acidente. 

Espero, Sr. Presidente, Srs. Senado.res, 
que, ao tomar conhecimento das denún
cias que acabo de fazer, o Governo adote 
sérias providências para restaurar a 
dignidade do seguro obrigatório de veí
culos automotores, e o Conselho Nacional 
de Seguros Privados, se ainda não o fez, 
que expeça as normas disciplinadoras 
reclamadas pela Lei n.0 6 .194, de 19 de 
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dezembro de 1974, até agora totalmente 
inócua. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. EURICO REZENDE- Sr. Presi
dente, peço a palavra, como Lide r. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra, como Líder, o 
nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE- Sr. Pre
sidente, apenas para comunicar à Casa, 
especialmente ao eminente orador pro
cedente, que a Liderança, considerando a 
gravidade dos fatos denunciados pelo 
ilustre Senador Lázaro Barboza, levará 
o inteiro teor do seu discurso ao conhe
cimento do Sr. Ministro da Indústria e 
do Comércio, para os esclarecimentos, 
cetamente, para as providências neces
sárias, se cabíveis. 

O Sr. Lázaro Barboza (Assentimento 
do orador.) - Agradeço, nobre Líder Eu
rico Rezende, as providências anunciadas 
por V. Ex.a. 

O SR. EURICO REZENDE - Era o que 
tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a p,alavra ao nobre Se
nador José Lindoso. 

O SR. JOSÉ LINDOS O - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a imprensa está 
noticiando que a região do Baixo Amazo
nas, no meu Estado e no Pará, sofre o 
flagelo da cheia grande. 

Agora mesmo, recebo do Senhor Pre
feito Municipal de Careiro, o ofício que 
leio em parte para, retransmitindo o 
apelo que ele faz, dar um quadro realís
tico da situação desesperadora em que 
se encontram as populações das regiões 
inundadas: 

"Como é do conhecimento de Vossa 
Excelência, o nosso Estado, parti
cularmente nas áreas ribeirinhas, 
vem sendo assolado pelas calamito
sas conseqüências da atual enchente 
dos nossos rios, cuja violência está 
levando de roldão tudo o que foi feito 
durante o ano, pelo homem rural, 
num trabalho penoso e sacrificado. 
A realidade nos aponta um futuro 
de fome, miséria e sofrimento, pior 
ainda porque sem os meios capazes 
de amenizar tudo isso. 
Limitando-me, particularmente, ao 
Município do Careiro, sinto-me en-

tristecido em não poder, como Pre
feito, atender a tantos pedidos de 
auxilio e socorro, pela completa fal
ta de recursos financeiros, situação 
em muito superada pelo volume e 
gravidade do problema. 

As pequenas vilas, nas terras-firmes 
- Janaucá e Manaquiri, principal
mente - foram invadidas por cen
tenas de retirantes, sem que a Pre
feitura possa oferecer-lhes as míni
mas condições de ac,omodação. A 
sede municipal está totalmente sub
mersa. 

As conseqüências sócio-econômicas 
têm-se feito sentir de forma desa
lentadora: os rebanhos dentro 
d'água, sem alimentação; as planta
ções devastadas; as casas destroça
das ou cobertas pelas águas, assim 
como as escolas, resultando o caos 
de tudo isso. 

Assim, solicito a V. Ex.a, como estou 
fazendo aos demais representantes 
amazonenses no Congresso Nacional, 
para que haja, por parte de todos, 
uma atuação conjugada, visando a 
.provocar do Governo Federal provi
dências concretas e imediatas, capa
zes de fazer frente ao grave proble
ma, podendo-se capitular, salvo me
lhor juízo, tais providências da se
guinte forma: 

a) destinação de verbas para aten
der despesas de recuperação das 
casas e instalações; 

b) dilatação de prazos para paga
mento de financiamentos bancários, 
dos financiados atingidos; 

c) facilidade de financiamento para 
as culturas de ciclo anual, isto é, 
·culturas de subsistência; 

d) facilidade de financiamentos 
para os criadores, objetivando apre
paração de pastagens mistas: terra
firme e vázea. 

Confiante no sentido .patriótico e de 
solidariedade humana de V. Ex.a, 
antecipadamente apresento-lhe meu 
profundo agradecimento pela aten
ção que dispensar a este apelo. An
tônio Diniz de Carvalho - Prefeito 
Municipal." 

O Senado tem, nessa exposição, o de
poimento da situação de calamidade em 
que se encontram essas populações. 
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O fenômeno, Sr. Presidente, e Srs. Se
nadores, da enchente nos rios da Planí
cie Amazônica se· repete a cada ano. O 
rio, no período próprio, vai crescendo 
lentamente, dia a dia, hora a hora. Pa
rece intumescido. A lâmina d'água ma
jestosa se estende, sempre e sempre, 
lenta e pertinaz a invadir as terras bai
xas, várzeas verdes, onde o homem tem 
a sua casa, a sua roça, o seu gado. 

Num dado momento, já não há mais 
chão que não seja água! 

É a cheia! 
O rio leva, de bubuia, restos de casas 

que flutuam. Investe contra a floresta 
das suas margens onde uma terra frouxa 
não permite que as raízes das árvores 
as sustentem. Com o cair das terras, 
caem, melancolicamente, árvores. Ilho
tas flutuantes de estrutura de capins, 
onde cipós torcidos e retorcidos abrigam 
aves, cobras, insetos, navegam ao sabor 
da correnteza, como nau sem norte. 

O espetáculo da enchente grande é 
formidável e triste. Contrasta inteira
mente, com o fenômeno da seca no nor
deste. Lá, não há água; aqui há em 
absurdo; lá, as plantações se estiolam, 
o gado morre sob a inclemência e a 
absoluta carência de água; no Amazonas, 
morrem as plantações, os bichos de cria
ção, o gado, engolidos ou acossados pela 
água em excesso. 

O Sr. Itamar Franco -Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Com muito 
prazer. 

O Sr. Itamar Franco - É muito rá
pido, pois não gostaria de atrapalhar a 
explanação de V. Ex.a Apenas, para la
mentar a ausência do nosso querido co
lega, Senador Evandro Carreira, que tão 
bem preconiza algumas soluções aquáti
cas para a Amazônia. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço, 
nobre Senador Itamar Franco. Natural
mente, v. Ex.a transmitir-lhe-á as suas 
lamentações com mais liberdade, posto 
que é correligionário de V. Ex.a e meu 
amigo. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permita
me V. Ex.a um aparte? (Assentimento do 
orador) - Estamos, também lamentan
do a ausência aqui, do nobre Senador 
EvandTo Car11eira, porque seria justa
mente uma ocasião em que, aproveitan
do-se do relato trazido pelo orador, 
S. Ex.o. fortaleceria as suas teses, de que 

realmente c que importa, na Amazônia, é 
a água, os rios, e não as estradas, a Tran
samazônica. Enfim, estamos lamentando 
exatamente a falta de um diálogo que 
certamente se daria, nesta oportunidade, 
entre V. Ex.a e aquele representante 
amazonense. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Quero dizer 
a V. Ex.a que estamos registrando um 
problema sem pretensões de equaciona
mento da economia da Amazônia. A 
água é um fator preponderante. A pre
sença da água significa vida, não só na 
Amazônia, como em qualquer parte. Na 
Lua, não há vida, porque não há água. 

As soluções econômicas ou os modelos 
para o desenvolvimento da Amazônia não 
podem ser simplesmente aquáticos, por
que ali - e nós aqui estamos a com
provar isto, no desenvolvimento dessas 
considerações - as terras de várzea não 
constituem uma porção absoluta do nos
so território. Há as chamadas terras vir
gens, que exigem realmente a penetra
ção pelas estradas, para desvendar os 
mistérios e torná-las úteis, tornando-as 
acessíveis à operacionalidade da ativi
dades humana. 

As teses do Senador Evandro Carreira, 
em parte válidas, precisam realmente 
ser colocadas num contexto global, de 
uma problemática, onde não só a água 
seja um fator de presença para soluções, 
mas também a terra, a floresta, todos os 
elementos que compõem a natureza. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
São os desafios da natureza à inteli

gência do homem. 
Os solos amazônicos se classificam em 

várzeas e terra firme. As vázeas dos rios 
de água barrenta, observam os geágrafos 
e estudiosos, são enriquecidos de sedi
mentos orgânicos cujo transbordamento 
assegura ótima colmatagem anual; ao 
contrário, nada adicionam às terras mar
ginais os rios de água escura. 

As vázeas dos rios de água barrenta 
são valorizadas e há significativa popu
lação que habita essas terras, que traba
lha e produz. 

O homem da Amazônia fixa-se nas 
terras da várzea para garantir a safra 
da juta, a boa produção da roça, a en
gorda do gado. No vai-e-vem da cheia e 
e da seca põe-se a cismar sobre os inar
redá veis problemas que a cheia e a seca 
dos rios lhe impõem. Joga com a sor
te, no conformismo da fatalidade, que a 

\, 
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cheia não seja grande e que a seca não 
seja rigorosa. 

Os técnicos, os ama.zonólc gos têm nes
sas últimas décadas, estudado a A.Ínazô
na e planejado modelos de desenvol:vi
mento. 

Mas, não nos parece - e isso assinala 
o amazonólogo Cosme Ferreira Filho -
que nesses estudos e nesses planejamen
tos se tenham tomado, como ponto de 
partida, os dois tipos de solo tipicamente 
amazônicos e, conseqüentemente estru
turado um sistema de modelo na base da 
realidade geográfica daquela terra ima
tura. r 

Osborne, em "Os Limites da Terra" 
estimou que as águas invadem cerca de 
150. 000 km2, p.artindo do pressuposto de 
que o transbordamento do Amazonas e 
seus afluentes alcança uma penetração 
que vai de 8 a 48 kms. 

Cidades há, plantadas às margens dos 
rios, que ficam inteiramente sujeitas à 
calamidade da enchente, pois, foram 
construídas em várzea baixa, acessíveis 
às águas grandes. E os exemplos, no 
Amazonas, que melhor conheço e, por 
isso, só exemplifico com o meu Estado, 
mas é possível que isso aconteç.a, tam
bém, no Pará, os exemplos, como dizia, 
são: Benjamim Constant, no Alto Soli
mões, fronteira com a Colômbia e o Peru; 
Boca do Acre, no P'urus; Careiro, pró
ximo a Manaus; Urucurituba e Barreiri
nha, no Baixo-Amazonas. Essas cidades 
são cidades-problemas e cuida-se de mu
dá-las para terras altas, assegurando
lhes condições de salubridade e cresci
mento urbano. 

Revela-se um dos aspectos críticos do 
problema da cheia no Amazonas, esse 
que afoga, com freqüência, algumas de 
suas cidades. Soma-se a isso o dos ho
mens que estão plantados nas margens 
dos rios com a sua casa e lavoura; .as 
suas atividades extrativistas; a sua pe
quena criação de gado. 

Quase todos os anos sofrem perdas 
parciais ou totais de seus bens, de seus 
haveres, conforme a magnitude da en
chente. Os de maior capacidade finan
ceira constroem "marombas" para sal
var o gado. E logo que as águas b.aixam, 
recomeçam os trabalhos. . . É sempre um 
principiar ... 

Depois da cheia grande que lava tudo, 
que leva tudo, vem a forme. E a fome de 
interior chega às cidades. Escasseiam-se 
os legumes, as frutas. A farinha de man-

dioca, que entra como fator importante 
na dieta alimentar cabloca, torna-se 
rara, alcançando preços altíssimos. 

As observ.ações, Sr. Presidente, que es
tamos fazendo perante o Senado, têm o 
objetivo de chamar a atenção das agên
cias oficiais de desenvolvimento para a 
necessidade de se tentar solução racional 
p.ara o problema das cheias na Ama
zônia. 

Não podemos continuar somente preo
cupados com medidas emergenciais de 
defe.sa, de socorro para os a tingidos pela 
água, como ora acontece. 

O fenômeno da cheia na Amazônia tem 
sido estudado e mensur.ado pelos cientis
tas. Não creio que haja mistérios nisto. 

Todavia, sugerimos que o Ministério do 
Interior, através da SUDAM, bem como 
os Governos da Amazônia, pelos órgãos 
próprios, elaborem um prcgrama de de
fesa das populações das vázeas. 

Entre outr.as medidas, tal programa 
cuidaria de: 

a) levantar as condições das cidades 
amazônicas que sã-o atingidas, anualmen
te, pelas cheias; 

b) elaborar, com ,as autoridades locais, 
plano de mudança dessas cidades para 
terras altas, a serem convenientemente 
escolhidas; 

c) estabelecer esquema de financia
mento par.a a construção dessas cidades. 
É preciso assinalar que são pequenas ci
dades, embora imp·ortantes naquele mun
do de grandezas, mas, onde o homem se 
agiganta na luta para dominar a natu
reza; 

d) construir estradas de penetração 
vinculadas a essas cidades com o fim de 
lotear terrenos para ,agricultores da vár
zea, como alternativa para suas ativida
des econômicas na época da cheia; 

e) estudar projetas par.a construção de 
"t.esos" de terras, ou "marombas" defi
nitivas para salvação dos animais. Esses 
"tesos" poderiam ser construídos pelos 
proprietários, mediante adequado finan
ciamento e observadas as condições téc
nica.s pré-estabelecidas; 

f) outra medida viável seria selecionar 
áreas de várzeas altas ou de terras fir
mes, em pontos estratégicos, para se 
constituírem em "fazendas municipais" 
de socorro, onde os pequenos pecuaristas 
vizinhos pudessem recolher o gado, na 
época da cheia. 
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Certamente que esse punhado de su
gestões lançado a esmo, aqui, na nossa 
visão política do problema e esmagados 
pelas preocupações da nossa gente que 
tanto .sofre, no momento, visam mostrar 
que soluções podem ser encontradas que, 
embora não resolvam de modo total, pe
lo menos, diminuem os flagelos anuais 
da cheia dos grandes rios da Amazônia. 

o que não é possível é continuar ofi
cialmente a ignorar-se essa calamidade; 
é não se dar tratamento racional a um 
problema secular, quando a técnica mo
derna pode nos oferecer soluções viáveis. 
Não basta, portanto, na ocorrência das 
cheias, lamentar os prejuízos e oferecer 
.assistência de remédios, o que se esgota 
em episódicos gestos de solidariedade. 

Com o enfoque objetivo que reclamo, 
evitar-se-iam os prejuízos enormes que, 
anualmente, sofrem as populações dos 
rios de água barrenta, •onde as vár
zeas são excelentes. E, assim, melhorar
se-iam as condições de vida, não só das 
cidades interioranas, que sofrem inunda
ções, como da operosa populaç.ão rural. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem! Palmas .. ) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Senador 
Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presi
sidente, Srs. Senadores, inscrevi-me, ape
nas, para fazer a justificação de Projeto 
de Lei que estou encaminhando à Mesa, 
no sentido de modificar disposição que 
tem trazido aos homens da faixa política 
ou que tenham pretensão nesse setor 
grande constrangimento e atos de sur
presa. 

O Projeto, sr. Presidente, altera a re
dação do art. 1.0 , inciso I, alínea n, da Lei 
Complementar n.0 5, de 29-4-70, para ex
cluir a inelegibilidade dos que tenham 
sido apenas denunciados pelos crimes ali 
previstos. 

De acordo com o Código Eleitoral 
a tual, todos os que tenham sido conde
nados por crime contra a segurança 
nacional, a ordem política e social, a 
economia popular, a fé pública, ou patri
mônio, ou pe1o delito previsto no art. 22 
da Lei complementar, estão impedidos e 
afastados, definitivamente, do processo 
eleitoral. E pior, Sr. Presidente, basta a 
denúncia. 

A denúncia não passa de um chama
mento para que alguém se defenda em 
Juízo de uma imputação delituosa. 

Essa denúncia, às vezes, se fundamen
ta em simples indícios eis que não há 
necessidade de prova direta para que ela 
sej,a oferecida pelo órgão do Ministério 
Público e aceita pelo juiz. 

É exatamente em razão da exigibili
dade dessa prova que um grande per
centual das pessoas denunciadas não 
chega a sofrer ·COndenação. 

Um trabalho feito por nós, em número 
determinado de casos, levou-nos a cons
tatar que de cada cem pessoas denuncia
das apenas vinte e cinco chegam afinal 
a ser condenadas. 

Por conseguinte, entre a denúncia e a 
condenacão v,ai um longo caminho. De 
sorte qué não existe uma razão de ordem 
moral ou jurídica para que ela seja, por 
si, causa de inelegibilidade. 

O afastamento de alguém do processo 
eleitoral, em razão de simples denúncia, 
poderia ·constituir motivo de irreparável 
prejuízo ao exercício desse legítimo direi
to, que é a disputa de postos eletivos, em 
qualquer de seus níveis. 

Exigindo-se para a denúncia menos do 
que se exige para a condenação, essa exa
gerada cautela legal ofereceria, também, 
o inconveniente para que a denúncia 
passasse a ser motivada por mero capri
cho ou emulação eleitoral. 

Passado o p~eito, viria a absolvição 
sumária, mas já depois de inexistir meio 
para a reparação do direito preterido, 
que seria o do concurso eleitoral. 

O artigo em questão deve ser escoima
do deste vício, a bem da verdade e da 
liceidade eleitoral, p.ara que· os candida
tos se coloquem a salvo da sanha ou ca
pricho dos desafetos políticos. 

E como nos parece ser este também o 
pensamento da maioria dos ilustres Sena
dores com assento nesta Casa, espero, 
Sr. Presidente, que este modesto Projeto 
se transforme em Lei, a fim de que a 
grande preocupação na moralidade elei
toral, prevista e buscada pela Lei Etel
vina Lins, seja melhorada neste setor. 

A verdade é que a denúncia é uma 
hipótese apenas, é uma pressunção ape
nas. 

Conhecemos, no Estado do Paraná, 
candidatos qualificados que, deixando a 
Prefeitura, são alcançados por uma de
núncia caprichosa, a fim de que eles se 
afastem do processo político. E, às vezes, 
esse comportamento, essa iniciativa, é 
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tomada por elementos do seu próprio 
partido. 

O Projeto é de extrema justiça. E, en
caminhando-o à Mesa, espero que· esta 
Casa e o Congresso Nacional o ,aprovem, 
porque é justo, porque é juridico. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O Projeto que V. Ex.a acaba de 
apresentar será, nos termos regimentais, 
encaminhado no Expediente da próxima 
Sessão. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEffiA - Sr. Presi
dente, Srs. Senacklres. 

No momento em que o Mundo se en
trechoca com crises evidentes ora no 
Oriente, ora no Ocidente; 

no momento em que as paixões huma
nas se evidenciam em lutas fratricidas 
em torno de problemas meramente ma
teriais; 

no momento em que as paixões huma
tiginosa corrida das nações em favor de 
um melhor posicionamento na faixa ex
clusivamente técnico-científica; 

no momento em que se percebe que a 
luta entre os povos está longe de ser a 
luta espiritual, senão a luta puramente 
material de hegemonia; 

no momento em que, lamentavelmente 
se verifica a prevalência da matéria so
bre o espírito, numa completa e total in
versão do caminho que deve seguir a ci
vilização do mundo moderno; 

é com o coração pleno de alegria, com 
a alma cheia de ternura e encantamen
to que lemos, de autoria do professor 
Jorge Fernandes, o livro Revelação. 

Sem dúvida, Revelação se constitui no 
verdadeiro oásis neste mundo prenhe de 
materialismo em que vivemos. Homem 
de grandes dotes espirituais, o professor 
Jorge Fernandes é pastor evangélico da 
igreja Assembléia de Deus da cidade de 
Trindade, em meu estado. 

Formado pelo Seminário Teológico Ba
tista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, 
esse pastor faz, no opúsculo que mencio
no, a exegese e estudos de textos da Bí
blia Sagrada, que se constituem em ver
dadeiros primores de autêntica revelação 
e pregação espiritual nestes momentos 

em que, realmente, o mundo mais carece 
de espiritualidade. 

Face à oportunidade do opúsculo; fa
ce à importância de que o mesmo se re
veste no momento atual em que vivemos, 
quero, a par . de me parabenizar com o 
jovem professor pelos estudos realizados, 
pedindo a V. Ex.a Sr. Presidente, que 
considere esses estudos de que se cons
tituem a Revelação, do professor Jorge 
Fernandes, ·Como lidos por mim desta tri
buna. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Lembro aos Srs. Senadores que o 
Congresso Nacional está convocado para 
uma Sessão a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, no plenário da Câma
ra dos Deputados, destinada à leitura da 
Proposta de Emenda à Constituição n.0 

13, de 1975. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, antes anunciando pa
ra a Sessão Extraordinária de amanhã, 
às 16 horas, a .seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 26, de 1975 (apresenta
do pela Comissão de Economia, wmo con
clusão de seu Parecer n.o 123, de 1975), 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de rta
pira (SP) eleve, em Cr$2.000 .. 000,00 (dois 
milhões de cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n.0 124, de 1975, da Co
missão 

- de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade e juridicidade. 

2 

Discussão, em turno umco, do Projeto 
de Resolução n.0 27, de 1975, (apresen
tado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n.0 125, de 1975), 
que suspende a proibição contida na 
Resolução n.0 58, de 1968, revigorada pe
las de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, 
de 1974, para .permitir que a Prefeitura 
Municipal de Piacatu (SP) eleve, em 



- 291-

Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), 
o limite de sua dívida consolidada, tendo 
PARECER, sob n.0 126, de 1975, da Co-

missão 
--:- de Constituição e Justiça, pela cons

titucionalidade e juridicidade. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 28, de 1975 (apresenta
..~v pela Comissão de Economia como con
clusão de seu Parecer n.o 127, de 1975), 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 

de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 
1974, para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de Itirapuã (SP) eleve, em .... 
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 
PARECER, sob n.O 128, de 1975, da Co

missão 

- de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade e juridicidade. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 10 
minutos.) 



78.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 21 de junho de 1975 

(Extraordinária) 
PRESID~NCIA DO SR. MAGALHAES PINTO 

As 16 horas, acham-se presentes 
os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Lindoso - Renato Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque - José Sarney- Helvídio 
Nunes- Petrônio Portella- Mauro 
Benevides - Virgílio Távora - Wil
son Gonçalves - Dinarte Mariz -
Domício Gondim - Ruy Carneiro 
Marcos Freire - Wilson Campos -
Arnon de Mello - Luiz Cavalcante 
- Augusto Franco - Lorival Bap
tista - Heitor Dias - Ruy Santos 
- Dirceu Cardoso - Eurico Rezen
de - Roberto Saturnino - Benja
mim Farah - Danton Jobim -
Nelson Carneiro - Gustavo Capa
nema - Itamar Franco - Maga
lhães Pinto - Franco Montoro -
Orlando Zancaner - Lázaro Barbo
za - Italívio Coelho - Leite Cha
ves - Mattos Leão - Otair Becker 
- Paulo Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 41 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro 
aberta a Sessão. 

o Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 
N. o 189, de 197 5 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 13, de 1975, que "autori
za a incorporação do. Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo S/ A (BNCC) 
ao Banco do Brasil S/ A, e dá outras 
providências". 

Relator: Sr. Nelson Carneiro 
A maioria da Comissão de Constitui

ção e Justiça resolveu, contra o voto do 

eminente Relator, opinar pela injuridi
cidade do Projeto de Lei do Senado 
n.0 13, de 1975. A inconstitucionalidade, 
ressaltada no voto do ilustre Senador 
Leite Chaves, não resultava, data venia, 
de afronta a qualquer texto constitucio
nal não sendo de admitir-se, em tal 
caso, interpretação extensiva. o invoca
do § 2.0 do art. 170 não sofria, no enten
der da Maioria, qualquer ofensa com a 
proposição em exame. S. M. J. 

Sala das Comissões, em 18 de junho de 
1975. - Accioly Filho, Presidente -
Nelson Carneiro, Relator - Helvídio 
Nunes - Henrique de La Rocque -
Italívio Coelho - José Lindoso - Leite 
Chaves- Gustavo Capanema- Paulo 
Brossard - José Sarney. 

VOTO VENCIDO DO SR. LEITE 
CHAVES 

Nesse seu Projeto de n.0 13/75, o ilus
tre Senador Paulo Guerra postula a pro
mulgação de uma lei que autoriza a in
corporação do Banco Nacional de Cré
dito Cooperativo pelo Banco do Brasil, 
com a conseqüente sub-rogação do pri
meiro em todos os direitos e deveres a 
este inerentes. 

Os funcionários do BNCC que o qui
sessem passariam a integrar os quadros 
do Banco do Brasil enquanto as suas 
ações ordinárias e preferenciais integra
lizadas e subscritas seriam transforma
das em ações ordinárias do capital so
cial deste último. 

A razão principal a motivar o projeto, · 
segundo o autor. consiste na impossibi
lidade de o BNCC atender satisfatoria
mente aos seus objetivos, de vez que dis
põe de apenas 18 agências, enquanto os 
recursos que mutua advêm de repasses 
do Banco Central. já onerados em juros 
de 9% ao ano. 

Os bancos tanto o incorporante quan
to o incorporado, são sociedades de eco
nomia mista vale dizer, têm o contra-

' - . le acionário do Governo, mas sao regi-
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dos pelo Decreto-Lei n.0 2. 627, de 
26-9-40, que caracteriza as sociedades 
anônimas e disciplina a sua atividade. 

Em razão da inconstitucionalidade, so
mos pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 
1975. - Leite Chaves. Através da sociedade de economia 

mista o Governo age como comerciante 
não podendo nela intervir .por atas d~ 
império a não ser nos casos em que o 
faria também nas sociedades estrita
mente privadas. 

O processo de incorporação está regu
lamentado pelo art. 152 e seguintes do 
Decreto-Lei n.0 2.627 acima citado e so
mente pode efetivar-se após a realiza
ção de assembléia-geral da sociedade 
incorporadora, aprovando as bases da 
operação e o projeto de reforma dos es
tatutos. A sociedade absorvenda terá, 
por sua vez, que tomar conhecimento 
desses atos e manifestar sua concor
dância sobre ele. 

A etapa seguinte consiste na nomea
ção de peritos, avaliação de patrimônio 
líquido, publicação, arquivamento de 
atas e declaração de extinção da incor
porada. 

A incorporação de sociedades comer
ciais, ainda que revestindo a forma de 
sociedade de economia mista, é ato de 
livre autonomia da vontade, cabendo 
exclusivamente aos seus acionistas deci
direm de sua vantagem, conveniência e 
oportunidade. 

E essa autonomia resulta da própria 
Constituição Federal que, em seu art. 
170, § 2.o, dispõe: 

"Art. 170 - As empresas privadas 
compete, preferencialmente, com o 
estímulo e o apoio do Estado, organi
zar e explorar as atividades econó
micas. 
§ l.O- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

§ 2.0 - Na exploração, pelo Estado, 
da atividade económica, as empresas 
públicas e as sociedades de economia 
mista reger-se-ão pelas normas apli
cáveis às empresas privadas, inclusi
ve quanto ao direito do trabalho e 
ao das obrigações. 

Dessa maneira, a incorporação por es
sa via, isto é, a pleiteada, é de manifesta 
inconstitucionalidade. Se quiser, pode
rá o Governo realizar a fusão, indepen
dentemente de outorga legal, já que é 
majoritário em ambas, tendo condições 
de viabilizar a pretensão na forma pre
vista pela lei de sociedades anónimas. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto) -O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será 
lido pelo Sr. 1. 0-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 105, de 1975 
(Complementar) 

Altera a redação do art. 1.0 , inciso 
I, alínea "n", da Lei Complementar 
n.0 5, de 29-4-70, para excluir a ine
legibilidade dos que tenham sido 
apenas denunciados pelos crimes ali 
previstos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. l.o, item I, alínea n, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 1.0 - •••.••••••••••••••••••••• 

I - .............................. . 

n) os que, por sentença irrecorrível, 
tenham sido condenados por crime 
contra a segurança nacional e a or
dem política e social, a economia po
pular, a fé pública, o .património ou 
pelo delito previsto no art. 22 desta 
Lei Complementar,. enquanto não 
penalmente reabilitados. 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 
A denúncia não passa de um chama

mento para que alguém se defenda em 
Juízo de uma imputação delituosa. 

Essa denúncia, às vezes, se fundamen
ta em simples indícios, eis que não há 
necessidade de prova direta para que ela 
seja oferecida pelo órgão do Ministério 
Público e aceita pelo Juiz. 

É exatamen te em razão da inexigibili
dade desta prova que um grande per
centual das pessoas denunciadas não 
chega a sofrer condenação. 

Por conseguinte, entre a denúncia e a 
condenação vai um longo caminho, de 

l 

'" 



- 294-

sorte que não existe nenhuma razão de 
ordem moral ou jurídica para que ela 
seja, por si, causa de inelegibilidade. 

O afastamento de alguém do proces
so eleitoral, em razão de simples denún
cia, poderia constituir motivo de irre
parável prejuízo ao exercício desse le
gítimo direito que é a disputa de postos 
eletivos, em qualquer de seus níveis. 

Exigindo-se para a denúncia menos do 
que se exige para a condenação, essa 
exagerada cautela legal ofereceria tam
bém o inconveniente de que a denúncia 
passasse a ser motivada por mero capri
cho ou emulação eleitoral. 

Passado o pleito, viria a aboslvição su
mária, mas já depois de inexistir meio 
para reparação do direito preterido que 
seria o do concurso eleitoral. 

O artigo em questão deve ser escoima
do deste vício, a bem da verdade e da li
ceidade eleitoral, pa:ra que os candidatos 
se coloquem a salvo da sanha ou capricho 
dos desafetos políticos. 

E como nos parece ser este também 
o pensamento da maioria dos ilustres 
membros do Congresso Nacional, não te
mos dúvida de que este projeto se con
verterá em Lei. 

Sala das Sessões, em 21 de junho de 
1975. - Leite Chaves. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N.0 5, 
DE 29 DE ABRIL DE 1970 

Estabelece, de acordo com a Emen
da Constitucional n.o 1, de 17 de ou
tubro de 1969, art. 151, e seu pará
grafo único, casos de inelegibilidade, 
e dá outras providências. 

o o • o • o ••• o • o ••• o o o • o o ••••• o ••••• o • o ••••• 

Art. 1.0 - São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo eletivo: 
O O O 0 O 0 0 0 O O O O O I O O O 0 O O 0 O 0 0 O O O 0 0 0 0 O O O 0 O O O 0 0 

0 O O I O O O O O O O 0 O O o O O O O O 0 O 0 0 O 0 O O O 0 0 O O 0 O 0 0 0 0 0 

n) os que tenham sido condenados ou 
respondam a processo judicial, instau
rado por denúncia do Ministério Público 
recebida pela autoridade judiciária com
petente, por crime contra a segurança 
nacional e a ordem política e social, a 
economia popular, a fé pública e a ad
ministração pública, o patrimônio ou pelo 
delito previsto no art. 22 desta Lei Com-

plementar, enquanto não absolvidos ou 
penalmente reabilitados; 

Art. 22 - Constitui crime eleitoral a 
argi!ição de inelegibilidade, ou a impug
naçao de registro de candidato, feita com 
mo~i'yação falsa, o~ graciosamente, por 
espmto de emulaçao, mero capricho ou 
erro grosseiro; 

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos e multa de 20 (vinte) a (cin
qüenta) vezes o maior salário mínimo 
vigente no País. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Segurança Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O projeto lido será publicado e reme
tido às Comissões competentes. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único do Pro
jeto de Resolução n.0 26, 'de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia, como conclusão de seu Pare
cer n.0 123, de 1975), que suspende a 
proibição contida na Resolução n.0 

58, de 1968, revigorada pelas de 
n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Itapira (SP) eleve em Cr$ ..... . 
2. 000.000,00 (dois milhões de cruzei
ros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 
PARECER, sob n.0 124, de 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicida
de. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, per

maneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

Item 2 
Discussão. em turno único, do Pro

jeto de Resolução n.0 27, de 1975 
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(apresentado pela Comissão de Eco
nomia, como conclusão de seu Pare
cer n.0 125, de 1975), que suspende a 
proibição contida na Resolução n.o 
58, de 1968, revigorada pelas de n.0s 
79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, 
para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de Piacatu (SP) eleve em Cr$ 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) 
o limite de sua dívida consolidada, 
tendo 
PARECER, sob n.0 126, de 1975, da 

Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridici
dade. 

Em discussão o projeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
usar da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) Encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto vai à Comissão de Redação. 

Item 3 
Discussão, em turno único, do Pro

jeto de Resolução n.0 28, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia, como conclusão de seu Pa
recer n.0 127, de 1975), que suspende 
a proibição contida na Resolução n.0 

58, de 1968, revigorada pelas de n.0s 
79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, 
para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de Itirapuã (SP) eleve em 
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER. sob n.0 128, de 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridici
dade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

Sobre a mesa, redações finais dos Pro
jetas de Resolução n.0s 26, 27 e 28, de 
1975, aprovados na Ordem do Dia da pre
sente Sessão e que, nos termos uo Pará. 
grafo único do art. 355 do Regimento 
Interno, se não houver objeção do Plená
rio, serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
(Pausa.) 

São lidas as seguintes redações 
finais: 

PARECER 
N.0 190, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen. 
tando a redação final do Projeto de: 
Resolução n.0 26, de 1975. 

Relator: Sr. Dirceu Cardoso. 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 26, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Ita
pira (SP) eleve em Cr$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 21 de junho de 
1975. - José Lindoso, Presidente even
tual - Dirceu Cardoso, Relator - Vir
gílio Távora. 

ANEXO AO PARECER 
N. o 190, DE 1975 

Redação Final do Projeto de Reso
lução n.0 26) de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.o , DE 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Itapira, Estado de São Paulo, ele
ve em Cr$ 2. 000. 000,00 (dois milhões 
de cruzeiros) o montante de sua di
vida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1. o - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Itapira, Estado de São Pau
lo, eleve em Cr$ 2. 000.000,00 (dois mi-
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lhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que aquela 
Prefeitura possa contrair empréstimo 
junto à Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo, destinado ao financiamento 
de obras de pavimentação asfáltica e à 
execução de desapropriações para im
plantação de zona industrial e alarga
mento de ruas. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 191, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a Redação Final do Projeto de 
Resolução n.0 27, ·de 1975. 

Relator: Sr. Virgílio Távora. 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 27, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.o 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.0s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de Piacatu (SP) eleve em Cr$ 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) o 
limite de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 21 de junho de 
1975. - José Lindoso, Presidente even
tual - Virgílio Távora, Relator- Dirceu 
Cardoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 191, DE 1975 

Redação Final do Projeto de Reso
lução n.0 27, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇAO 
N.o , DE 197.5 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Piacatu, Estado de São Paulo, ele
ve em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil 
cruzeiros) o limite de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970; 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura 

Municipal de Piacatu, Estado de São 
Paulo, eleve em Cr$ 500.000,00 (quinhen
tos mil cruzeiros) o limite de sua dívida 
consolidada, a fim de poder contratar 
empréstimo junto à Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo, destinado a finan
ciar a execução de serviços de pavimen
tação asfáltica de vias públicas daquela 
cidade. 

Art. 2.0 - Esta Resolucão entra em 
vigor na da ta de sua publicação. 

PARECER 
N.0 192, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a Redação Final do Projeto de 
Resolução n.0 28, de 1975. 

Relator: Sr. Virgílio Távora. 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 28, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.o• 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de Itirapuã (SP) eleve em Cr$ 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 21 de junho de 
1975. - José Lindoso, Presidente even
tual - Virgílio Tá v ora, Relator- Dirceu 
Cardoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 192, DE 1975 

Redação Final do Projeto de Re
solução n.o 28, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.0 , DE 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 
de 197G, 52, de 1972, e 35, de 1974, 
para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de Itirapuã, Estado de São 
Paulo, eleve em Cr$ 500.000,00 (qui
nhentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o- É suspensa a proibição cons

tante do art. 1,0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Se
nado Feder,al, para permitir que a Pre
feitura Municipal de Itirapuã, Estado de 
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São Paulo, eleve em Cr$ 500.000,00 (qui
nhentos mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de poder 
contratar empréstimo junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo, des
tinado a financiar a execução de ser
viços de pavimentação de vias e obras de 
recuperação do Paço Municipal. 

Art. 2.0 - Esta Resolucão entra em vi
gor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- As redações finais que ac.abam de ser 
lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento de dis
pensa de publicação que vai ser lido pelo 
Sr. 1.0-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 249, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, dare
dação final do Projeto de Resolução n.0 

26, de 1975. 

Sala das Sessões em 21 de junho de 
1975.- Senador Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com a deliberação do Ple
nário, passa-se à imediata apreciação da 
redação final do Projeto de Resolução 
n.0 26, de 1975. 

Em discuSISão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, per-

maneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

Sobre a mesa, outro requerimento que 
será lido pelo Sr. L 0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 250, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispeJ.]Sa de publ~c.ação, 
para imediata discusiSaO e votaçao, da 
redação final do Projeto de Resolução 
n.o 27, de 1975. 

Sala das Sessões, em 21 de junho de 
1975. - Senador Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em conseqüência, vai-se passar à 
apreciação da redação final do Projeto 
de Resolução n.0 27, de 1975. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, per-
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
Sobre a mesa, há ainda outro reque

rimento de dispensa de publicação, que 
vai ser lido pelo Sr. L 0 -Secretário. 

É lido e .aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 251, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Resolução 
n.0 28, de 1975. 

Sala das Sessões, em 21 de junho de 
1975. - Senador Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De conformidade com a decisão do 
Plenário, passa-se à imediata discussão 
e votação da redação final do Projeto de 
Resolução n.0 28, de 1975. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, per-

maneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
Esgotada a matéria da O~dem do Dia. 
Há oradores inscritos para esta opor-

tunidade. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, alguns reparos 
há qu 3 a Maioria fazer, por intermédio 
de sua Liderança, a afirmativas aqui 
feitas, em plenário. 

''I 
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Algumas merecem, pela autoridade de 
quem as profere e pelo embasamento de 
que se revestem, apreciação mais por
menorizada. Estas remetê-las-emos à se
mana que vem; mas outras pela perti
nência e pela urgência da resposta e, ao 
mesmo tempo, pela síntese que podemos 
fazer dos argumentos em contrário, se 
impõem de pronto. 

É o caso do que hoje, em rápidas li
nhas, procuraremos, no limite das for
ças, apresentar à consideração deste Ple
nário sobre declarações do eminente Lí
der, em exercício, da Oposição no mo
mento, Senador Roberto Saturnino, so
bre decisões governamentais. 

Ao analisar a recente decisão do Go
verno, de modificar os critérios para con
cessão de subsídios ao açúcar e ao leite, 
s. Ex.a o S;enador Roberto Saturnino 
afirma que "como dispositivos, como me
canismos realmente eficazes dentro de 
um quadro de reforma social- não den
tro de um quadro revolucionário, evi
dentemente - mas, dentro de um quadro 
de reforma social que é o objetivo nosso, 
do MDB e que é o objetivo declarado pe
le Governo, não restariam Dutros meca
nismos eficazes para produzir uma re
distribuição razoável, senão a utilização 
dos impostos e dos subsídios". 

Inicialmente há que se rechaçar a dis
tinção feita pelo nobre Senador entre 
"quadro de reforma social~' e ·"q~a~ro 
revolucionáriD". A Revoluçao braslle1ra 
foi deflagrada - é óbvio - exatamente 
para tornar possível a realização das 
reformas sociais de que o País carecia, 
objetivo que está sendo - a nosso ver 
- gradativamente, alcançado, como, 
aÚás têm reconhecido até mesmo alguns 
mem.'bros da Oposição nesta Casa. 

No tocante à exclusividade da utiliza
ção dos impostos e dos subsídios como 
"mecanismos eficazes para produzir uma 
redistribuição razoável", a nosso ver -
mais uma vez repetimos - o equívoco 
é igualmente grande. Na verdade, outros 
mecanismos existem e o Governo os tem 
aplicado e muito, o mais possível. É o 
caso por exemplo, da politica salarial, 
pois' a evolução do salário mínimo apre
senta desde 1954 - e aí fazemos o ful
cro de discussão que pretendemos ter, 
seja a semana que vem, seja após o re
cesso com o eminente Líder da Oposição, 
o nobre representante de São Paulo, con
testando frontalmente as várias conclu
sões de S. Ex.a -- um decréscimo subs
tancial, sendo que, Srs. Senadores, após 
1964, esse decréscimo foi menos acentua-

do, já alcançando, nos três últimos anos, 
um acréscimo médio anual de 1,6%. 

Por se tratar de uma contradita formal 
a dados apresentados, inclusive que em
basaram a campanha do Partido da Opo
sição, reservamo-nos tempo maior na se
mana que vem para, presente, como cos
tume nosso, o autor da afirmação, com 
ele debateremos, apresentando inicial
mente dados, e após - tirando as con
clusões sobre aquilo que a S. Ex.a se afi
gura como uma verdade e que para nós 
é motivo de grande dúvida. Se Arit
mética oriundos da carreira de Enge
nharia' que somos é válida e nela acre
ditamos. 

E em 1975, no ano atual, o Governo 
decidiu acelerar um pouco mais o pro
cesso de eliminação das diferenças exis
tentes entre os valores nominal e real 
do salário minimo, concedendo um au
mento de 41%, que o próprio Senador 
Saturnino aceita como "reajustamento 
salarial honesto". 

De acordo? 
Mas ainda assim, S. Ex.a argumenta 

que o 'reajustamento salarial não atinge 
"uma faixa significativa da população 
trabalhadora do País", referindD-se ao 
contingente de desempregados e subem
pregados. 

Se tivéssemos o dom da eloqüência e, 
ao mesmo tempo, a vontade de discutir 
em termos de peroração rabulística, di
ríamos a S. Ex.a que isto era - traduzi
do em miúdos - contestação formal a 
tudo que em eloqüente e não-convincen
te oração o Sr. Líder da Oposição, naque
le tempo, seu Vice-Líder- eminente Se
nador Franco Montoro - havia a esta 
Casa afirmado. 

Mas passamos sem o fato percutir, 
para nele nos determos quando exami
narmos a contradita geral que fazemos 
à afirmativa que serviu de base àquela 
célere declaração do aumento vertigino
so do Pr-oduto Nacional Bruto e do de
créscimo real do salário mínimo. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite 
v. Ex.a um aparte? Prometo que serei 
muito breve. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
muito prazer, nobre Senador. 

o sr. Roberto Saturnino - Nobre Se
nador Virgílio Távora, permita-me dizer 
alg·o que pen~ ~epetir, porque se não me 
engano j a fm dlto pelo proprio Senador 
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Franco Montoro, isto é, que não há ne
nhuma contradição entre as afirmativas 
feitas por S. Ex.a, ao longo de vários 
anos, e as feitas por mim, aqui, recente
mente. Reconhecemos que a política sa
larial - e eu o tenho afirmado - é um 
dos processos pelos quais se pode obter 
uma redistribuição naqueles setores 
a tingidos pela p-olítica salarial. E reco
nhecemos que o reajustamento deste 
ano teve um sentido de redistribuição, 
que não havia nos reajustamentos ante
riores, dos últimos dez anos. O que 
acrescentei, e tenho acrescentado, é que 
existe, em primeiro lugar, uma faixa 
muito grande da p.opulação que escapa 
ao alcance da política salarial e que é, 
certamente, a mais necessitada em ter
mos de redistribuição, e em benefício da 
qual precisa o Governo lançar mão de 
outr.os mecanismos. Volto a insistir, não 
vejo outro mecanismo senão uma trans
ferência direta das rendas mais eleva
das para as rendas mais baixas, através 
de um jogo de impostos e subsídios capaz 
de efetuar essa transferência. Mas, não 
há c·ontradição. Achamos que a política 
salarial é importante; apenas, não é 
bastante. Estamos aqui para realmente 
reivil1dicar e lutar por alg.o mais do que 
uma política salarial honesta. 

O SR. VIRGíLIO TA VORA - Eminen
te .colega, o que enfatizado por V. Ex.a, 
fora as dezoito últimas palavras - con
tamo-las - rigorosamente é o que. pen
samos, o que afirmamos em discurso 
nesta Casa e que foi também formal
mente contestado pelo ilustre Líder de 
V. Ex.a Mas, en passant, não faríamos o 
gesto de menos gentileza de tocar em 
afirmativas de colegas que nã.o estives
sem presentes no Plenário mas, dentro 
do gentleman's agreement que sempre 
preside nossos debates, debate entre a 
Oposição e o Governo sobre o setor eco
nômico, em que ninguém afirma algo que 
outr-o haja declarado, sem que o interes
sado e3teja presente para explicar bem 
o seu pensamento. E, esperamos, na se
mana que vem, na presença do ilustre 
Senador por São Paulo, poder com mui
to mais detalhes descer a este campo; 
um apelo é feito a V. Ex.a: nã-o percuta
mos agora aquilo que aqui V. Ex.a e 
nós afirmamos com a ausência do autor 
da declaração. 

O Sr. JLeite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. VIRGíUO TAVORA - Com 
muito prazer. 

O Sr. ~.cite Chaves - Está dentro da 
temática que V. Ex.a está percutindo 
nesta tarde, e eu gostaria - se V. Ex.a 
me permite - de manifestar simpatia 
da Oposição, pelo menos da Oposição do 
meu Estado, à declaração do Presidente 
da República de minorar o sofrimento 
das camadas mais sofridas. Sua Exce
lência chegou a sentir aquilo que já nos 
está arrasando sentimentalmente, desde 
antes das eleições: a marginalização im
pressionante, o empobrecimento fora de 
propósitos das camadas mais sofridas da 
populaçã·o. Ê a mais marginalizada a que 
mais está s-ofrendo, porque já esteve 
num status melhor e hoje chegou ao 
ponto da servidão humana, parecendo, 
até mesmo, legiões que podiam ser des
critas por Somerset Maugham, em Of 
Human Bondage, quer dizer, é a do 
"bóia-fria", que nós fizemos questão de, 
num pronunciamento, descrever aqui. Sua 
Excelência o Senhor Presidente da Re
pública está criando o décimo-quarto 
salário para as populações meio margi
nalizadas, mas o "bóia-fria" não ser 
atingido porque ele pertence a uma ca
mada que presta serviço eventual, não 
tem patrão, não tem que?1 o prote.ia. 
Que medida o Senhor Presidente da Re
pública teria para essa camada? Gosta
ríamos de ouvir de V. Ex.a algo a respei
to. o problema é tão grave que tem sido 
nacionalmente focalizado em reporta
gens, as mais pungentes. Gostaríamos 
que V. Ex.a, como Líder do Governo, co
mo homem também sensível a esses pro
blemas, nos desse informações das medi
áas que o Governo está adotando para 
alcançar essa população calculada e~ 3 
milhões e 500 mil pessoas. Agradecena
mos demais nós da Oposição, se recebês
semos de V. Ex.a alguma informação 
concreta a respeito. Sei que hoje não 
seria possível, mas em outra oportuni
dade. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Primei
ro: vamos agradecer ao eminente repre
sentante pelo Paraná, não diremos a sua 
boa-v.ontade para conosco ou a sua má
vontade para com a Liderança efetiva. 
Não somos Líder do Governo. O Líder do 
Governo é S. Ex.a o Senador Petrônio 
Portella. Nós, apenas, c·om muita honra 
nossa defendemos a política econômica 
e fin~nceira desse Governo, na qualidade 
do seu Vice-Líder, convictos que estamos 
da sua absoluta justeza. Isto é, dentro 
das alternativas que ontem aqui pro
curamos apreciar, não sabemos se com 
a proficiência que era de esperar, mas, 
pelo menos, com a convicção de que ne-

,, ' 
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nhum dos Senhores, se justiça fizerem, 
há de nos negar, defendemos aquilo que 
justamente é a linha-mestra da ação 
governamental no campo econômico .. Se
gundo: rejubilamo-nos, mais uma vez 
afirmamos, e, aí no caso da Oposição 
fazer coro aos discursos da Vice-Lide
rança da ARENA, no ano passado, que 
não vai longe, em 1974, mais ainda em 
Hl'i3, quando examinávamos o que signi
fica v a o salário mínimo e a parcela da 
população brasileira não sentia os efei
tos da elevacão desse salário mínimo por 
circunstâncias das mais diversas. Colo
cávamos esta percentagem que acháva
mos nós ser de 20% e que, coincidente
mente, e o mesmo número talvez por 
uma circunstância feliz, a Oposição nos 
apresenta 20% dessa população não se
ria atingida. 

Terceiro: o Senhor Presidente' da Re
pública vai brindar à nobilíssima Oposi
ção com mais uma das suas surpresas: 
aquele elenco de providências que se vão 
somar àquela outra surpresa com que, 
no fim da semana, esperamos o eminen
te Vice-Líder Roberto Saturnino rece
berá, quanto à função do Governo Fe
àeral, na responsabilidade de setores 
vitais para o desenvolvimento. Permiti
mo-nos apenas não passar o carro 
adiante dos bois; cremos que compete 
ao Presidente da República e à sua 
Assessoria de Imprensa dar essa satis
fação ao eminente representante do 
Paraná. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite 
V. Ex.a mais um breve aparte? (Assen
timento do orador.) Confesso a V. Ex.a 
que passarei toda esta semana ... 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA - Já on
tem avisamos V. Ex.e. 

O Sr. Roberto Saturnino - O aviso de 
V. Ex.a, de fato, está provocando nesta 
Casa, e creio que, nesta altura, em toda 
a Nação, um suspense. Esperamos que 
realmente a medida concreta compense 
esse estado de excitação em que todos 
nos encontramos. Mas, volto a dizer a 
V. Ex.a que, no meu entender, seria mui
to difícil que o Senhor Presidente da Re
pública anunciasse à Nação alguma 
medida de caráter distributivista que 
não envolvesse o jogo de impostos e sub
sídlos, que constituem, efetivamente, a 
meu ver, o instrumento quase único de 
efetuar uma distribuiçã.o concreta de 
determinadas camadas para aquelas 
mais necessitadas, os "bóias-frias" do 
Senador Leite Chaves. 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA - Vamos 
c·olocar V. Ex.a, no seu caso, bem dentro 
cl·o fecho, para depois não dizer que foi 
enganado. Referiu-se V. Ex.a àquilo que 
achava ser responsabilidade indelegável 
do Governo e não da iniciativa privada. 
Recorda-se V. Ex.a quando o aparte deu. 
Vamos separar o nosso anúncio em duas 
partes: número um, que diz respeito a 
V. Ex.a Esperamos nós, e quando digo 
esperamos nós, é porque a contingência 
humana é vária. Mas, esperamos nós, 
esta semana - quem sabe se os fatos 
serão tão bons que sejamos nós próprios 
a anunciar a V. Ex.a - um fato concre
to, demonstrativo da diretriz governa
mental de tomar por conta do Estado 
responsabilidade maior naquilo que, 
reputa Sua Excelência, o primeiro Ma
gistrado do País, fundamental para o 
desenvolvimento da Pátria. 

Quanto à segunda parte, e aí fazemos 
bem a divisão, dissemos ao ilustre repre
sentante do Paraná que pedíamos um 
pouco de paciência, esperasse, pois o que, 
em 1973 e em 1974, dizíamos quanto ao 
salário mínimo - uma vez aumentado, 
havia uma parcela da população abaixo 
àele que, pelas circunstâncias mais di
versas, não se beneficiava das correções 
feitas, também terá os corretivos que, ao 
nosso ver serão ·certos, mas, de qualquer 
maneira, serão providências a serem de
batidas, melhoradas, aperfeiçoadas, in
clusive com as sugestões da nobre Opo
sição, constituirão o elenco necessário 
para atender a essa camada da socie
c!ade brasileira. 

C.ontinuamos, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, porque é até uma afronta à 
paciência deste Plenário fazer discurso 
comprido num sábado à tarde, quando o 
que todos desejam é ir para casa para 
o gozo de um justo e merecido repouso. 

Diria S. Ex.a que o reajustamento sa
larial não atinge a "uma faixa significa
tiva da população trabalhadora do País" 
referindo-se claro, como nós, ao contin
gente de desempregad-os e subemprega
dos. Só que, novamente, é inaceitável o 
argumento de que somente os impostos 
e os subsídios ao consumo constituam 
mecanismos capazes de corrigir tal dis
torção. O Governo brasileiro está con
vencido di.sso, tanto assim que, com 
imaginação criad-ora e firme decisão de 
resolver o problema, se impôs a tarefa 
de criar oportunidades de emprego a 
taxas superiores a 3,5% ao ano, no qüin
qüênio 1975-1979, prevendo-se que essas 



í 
i 

I 
I 
i 
I 

' 
I 
' : 1 
I 
I 

I 
i 
i 
1 
I 

i 
I 
! 
I 

; ! 
: J 

-301-

cportunidades ultrapassem em 1. 700. 000 
a 1. 800.000 a oferta de mão-de-obra no 
mercado. d~ ~rab.alho. Reduzir-se-á, por
tanto, s1gmfwatlvamente o subemprego 
em z-onas urbanas e rurais, com melho
ria de condições de vida para a faixa 
mais pobre da população. 

Estas providências, aliadas àquelas de 
que ousamos fazer um pré-anúncio, certo 
estamos que serã? básicas, fundamentais, 
para que. o Bras1l enfrente, como qual
quer Pa1s em desenvolvimento este 
grande problema que é o da absorÇão da 
mão-de--obra não qualificada cada vez 
mais mai·or, quantitativamente. 

Ao invés de se incorrer em perigosa 
política paternalista, preferiu-se enca
rar a população de forma adequada, co
mo fator de produção, entendendo-se 
que, com relação à demanda, o que cria 
efetivamente mercado é o poder aqui
sitivo da mão-de-obra, que decorre de 
sua produtividade e remuneral}ão no 
processo produtivo. É evidente, portan
to, que o Governo deve adotar simulta
neamente diversas medidas visando: (a) 
promover a valorizacão dos recursos hu
manos, estimulando· sua capacidade de 
obtenção de maior renda, através da 
educação, treinamento profissional, saú
de, saneamento e nutrição; (b) promo
ver a integração social, mediante a ação 
dos mecanismos destinados a suplemen
tar a renda, a poupança e o patrimônio 
do trabalhador; e(c) promover o desen
volvimento social urbano, sobretudo no 
que concerne aos transportes coletivos. 
E para que se tenha uma idéia da im
portância que o Governo Federal con
fere a esses programas basta mencionar 
que o II Plano Nacional de Desenvolvi
mento prevê dispêndios da ordem de Cr$ 
760 bilhões no qüinqüênio 1975-1979, ou 
seja, 40% de todos os recursos previstos 
para dispêndios neste qüinqüênio, se
gundo o Plano citado. 

É conveniente mencionar ainda o Pro
jeto de Lei recentemente encaminhado 
pelo Presidente Geisel ao Congresso Na
cional, com vistas à instituição prati
camente de um 14.0 salário para os tra
balhadores situados na faixa de um sa
lário mínimo, com 11ecursos do PIS -
PASEP. 

São estas, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, aquelas achegas que não poderíamos 
deixar de dar ao discurso, por todos os 
modos elogiável quanto à sua forma, 
mas que, no seu conteúdo, embora par
tindo de quem parte, haveria de rece-

ber as ressalvas que hoje, neste momen
to, em nome da Maioria fazemos. 

O Sr. Roberto Saturnino- Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA - Com 
prazer. Será um fecho brilhante para o 
nosso discurso. 

O Sr. Roberto Saturnino - Não posso 
fugir ao desejo de adivinhar as medidas 
os projetas que V. Ex.a anuncia. Já estâ 
a minha imaginação a trabalhar e a 
pensar se, quem sabe, o Governo não 
instituiria o direito a qualquer cidadão 
brasileiro de ter garantido um emprego 
com o salário mínimo, desde que ele as
sim o declarasse. Se o Governo, amanhã 
garantir a todo cidadão brasileiro maio~ 
de idade um emprego com salário míni
mo desde que ele assim o deseje. Vou 
dizer a V. Ex. a que aí ... 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA - V. Ex. a 
passa para a ARENA (Risos.) 

O Sr. Roberto Saturnino - Sou até 
capaz de passar para a ARENA (Risos.) 
Porque, realmente, se trata de medida 
que eu consideraria revolucionária. Mas, 
considerando a probabilidade de que is
so venha a ocorrer é tão pequena, eu 
preferiria aguardar concretamente a me
dida a ser baixada para, então, entrar 
nessa discussão. Mas, de qualquer forma, 
agradeço a V. Ex.a que, para mim, esta 
semana vai ser de muita agitacão men
tal pela excitação em que me· encontro 
no aguardo das providências anuncia
das por V. Ex.a 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA- Eminen
te Senador, veja bem. Achamos nós que 
esta semana seria, neste caso, de gran
de excitação mental para seu colega da 
direita. Mas, aqui, nos referimos e·sta se
mana à excitação mental de V. Ex.a, 
dentro de uma doutrina, de uma dire
triz, que defende em termos, em latitude 
que nós mesmos não o acompanhamos . 
Mas, em todo o caso, que com parte dela 
temos afinidade e já o dissemos de pú
blico. 

V. Ex.a - acreditamos nós, os fados 
assim ajudem o Brasil - até o fim da 
semana estará bem satisfeito. Veja bem, 
naquilo que deseja. Não é naquilo que, 
oportuno tempore, terá o ilustre Repre
sentante pelo Paraná. 

O Sr. Leite Chaves - Senador Virgílio 
Távora, eu gostaria de, antes que V. Ex.a 
terminasse o seu oportuno e valioso pro
nunciamento nesta tarde, permitir-me 
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ainda fazer estas ponderações. O caso a 
que eu me referi antes do "bóia-fria", 
nos levou a um longo pensamento acer
ca das soluções cabíveis, e é muito com
plexo. De sorte que, no nosso último pro
nunciamento a esse respeito, nós nos 
permitimos dar uma sugestão ao Gover
no, que queríamos lembrar ou relembrar 
agora, a fim de que a solução pudesse 
ser mais cabal. Nós sugeríamos que o 
Governo determinasse que o Banco do 
Brasil condicionasse os financiamentos 
agrícolas, sobretudo nas áreas em que 
ocorre o problema, a que os beneficiários 
dos créditos, usassem pelo menos a me
tade da mão-de-obra de que necessitam, 
de pessoas que morassem nas fazendas. 
Porque, V. Ex.a sabe, houve o êxodo em 
decorrência dessa legislação rural e exis
te, pelo menos só no Paraná, oitenta mil 
casas vazias. Essas pessoas que de lá 
saíram moram em sub-barracos na ci
dade. Então, é uma meqida não muito 
onerosa e que pode ser corrigida, em 
parte, por meios administrativos. Ago
ra, morando na fazenda, o fazendeiro te
rá que pagar a parte previdenciária do 
empregado, o que o leva a não aceitá-lo. 
Então, o Governo poderia determinar 
que o INPS isentasse o empregador ru
ral da obrigatoriedade de pagamento do 
INPS da parte do empregador, pelo me
nos, durante um ano. Isso já seria um 
meio de começar. A solução não seria a 
ideal, seria uma maneira prática, tran
qüila para o Governo, porque não é fá
cil o problema a se resolver de um ato. 
Seria o começo de uma solução; porque 
a gravidade é muito acentuada. O País 
sabe. Isso enodoa, compromete o País na 
sua parte mais importante que é aquela 
que diz respeito à atenção que se deve 
ter para a pessoa humana. E a própria 
Revolução, de que V. Ex.a é um dos de
fensores, diz, na sua parte introdutória, 
na sua justificativa, nos seus comemo
rativos, que ela foi feita para preservar 
a dignidade humana; e queremos re
lembrar a V. Ex.a que, no País, sobretu
do neste setor, ela nunca foi tão des
prezada. De forma que aguardaremos 
com muita atenção, com muito anseio 
uma solur::ão do Governo, sobretudo ago
ra, quando o Governo passou a sentir o 
problema e prometeu atenuá-lo ou resol
vê-lo. 

nossos colegas que justamente apartes 
outros nos sejam endereçados em poste
rior pronunciamento, porque queremos 
fazer jus à confiança da Mesa. 

Primeiro, eminente Senador, não dire
mos a V. Ex.a .jactanciosamente que so
mos um homem organizado. Defender a 
politica econômico-financeira de um Go
verno pressupõe receber, de um lado, as 
informações do que este Governo faz, do 
outro, estar atento às reivindicações e, 
ao mesmo tempo, a todas as críticas e 
sugestões apresentadas. 

Assim sendo, se amigo f.osse do Se
nador Paulo Guerra, que nos conhece de 
perto, saberia que todas estas suges
tões como são as de V. Ex.a, como as de 
outros, são anotadas e encaminhadas a 
quem de direito. 

Segundo: não diríamos, naquele jogo 
infantil, que temos nos nossos primeiros 
anos de vida do "está quente, está frio" 
a V. Ex.a, se está perto ou longe da 
verdade, mas afirmaremos. Terceiro: que 
o Governo Geisel, sensível aos proble
mas sociais e certo de que ·eles não são 
resolvidos sem que pari passu se dê o 
embasamento econômico para tal, sobre 
o assunto se debruçou e, brevemente, V. 
Ex.a e o Congresso terã-o uma resposta 
a esta - não diremos imperativa forma 
de reivindicação - necessidade premen
te que têm as populações trabalhadoras 
sem domicílio, que se constitui aquilo 
que, no Sul, chamam "os bóias-fria•s" e 
que, no Norte, denominamos "trabalha
dores-sem-terra". 

Eram estas, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, as explicações que a Maioria, 
por sua Liderança, se julgou na obriga
ção de prestar a esta Casa .. face ao lúcido 
pronunciamento de S. Ex.a, o Senador 
Roberto Saturnino. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ocupo hoje 
esta tribuna, para dar vazão a sentimen
to de saudade que de mim se apossa. Se
rão, portanto, palavras de natureza sen
timental, que não poderia silenciar. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, em atenção à magnanimidade 
mineira, queríamos fazer uma oração a 
mais curta possível. Os apartes ilustra
tivos é que a proLongaram. Diremos ape
nas três palavras, fazendo um apelo a 

Transcorre hoje c centenário de nasci
mento do Padre Camillo Torrend. Je.suita, 
nascido a 21 de junho de 1875 em Saint 
Privat d'Allier, na França, vei-o para o 
Brasil em 1914, falecendo em 23 de ju
nho de 1961, aos 86 anos de idade, em 
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Salvador. Fixou-se na Bahia e exerceu 
intensa atividade científica, grande bo
tânico e pesquisador que foi; foi profes
sor no Colégio Alltônio Vieira, de Salva
dor, e durante muito tempo dedicou-se a 
notável trabalho apostolar. 

Padre Torrend foi meu professor de 
História Natural e Apologética no Colé
gio Antônio Vieira, dirigido pelos padres 
Jesuítas. Dele guardo grandes recorda
ções. Seu centenário, que hoje transcor
re, é objeto de grandes comemorações no 
Estado em que viveu tão longos anos, 
tornando-se verdadeiro baiano de cora
ção, .conforme gostava de dizer. 

Hoje, após a missa celebrada no Colé
gio onde ensinou, foi inaugurada sua efí
gie e às 20 horas e 30 minutos. no Salão 
Nobre do Instituto Histórico e Geográfi
co, será realizada uma sessão solene, on
de falará um ex-discípulo, o Professor 
Alexandre Leal Costa. 

O Sr. Henriq11e de La Rocque - Per
mite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador Henri
que de La Rocque. 

O Sr. Hennque de La Rocque - l.\'!'cbre 
Senador Lourival Baptista, V. Ex. a re
vive neste instante, nosso grande mes
tre,' que jamais olvidamos. Quem não 
possui mestres ilustres em sua vida? To
dos nós os tivemos, mas p.oucos permane
cem indeléveis na lembrança do nosso 
coração. Neste instante, V. Ex.a nos traz 
à lembranca de maneira mag-nífica, 
f.l que la. fi.gura 'excepcional do Colégio An
tônio Vieira, onde aprendemos algo ao 
iniciarmos a nossa vida intelectual; V. 
Ex.a nos traz à lembrança aquele mes
tre extraordinário, debruçado sobre os 
estudos, abrindo os livros, pesquisando 
tudo aquilo que interessava ao seu setor 
científico. Quando de lá saímos, não dei
xamos apenas o professor que tanto ~~s 
ensinou, mas, sobretudo, aquele magmfl
co conselheir-o a quem nos habituamos 
até a amar. Neste fim de tarde, neste 
sábado, em que a recordação do centená
rio do eminente Padre Camillo Tor'!"e~d. 
nos faz lembrar aqueles cinco anos de 
convivência, no Colégio Antônio Vieira, 
atrás daqueles muros fortes que cerca
vam nosso colégio, ao lado da Faculdade 
de Direito da Bahia daquele colégio que 
deu à vida pública' tanta gente impor
tante como Antônio Balbino, Vieira de 
Meno' José Rolemberg Leite, Augusto 
Fran~o e V. Ex.a, permita-me que eu 
também, com emoção, deixe registrada 

minha lembrança, no discurso de V. Ex.a, 
em homenagem a quem eu não só admi
rei tanto, mas amei bastante. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.a, eminente Senador 
Henrique de La Rocque, por este aparte, 
q_!le revive um passado já bem distante
sao quase cinqüenta anos - em que V. 
Ex.a, seus irmãos José, Antônio e Carlos 
de La Rocque, como éu, víamos, no ve
lho e tradicional Colégio Antônio Vieira, 
figura inesquecível e sempre lembrada 
daquele homem bom, daquele apóstolo 
da bondade, daquele homem que nos 
aconselhava e nos dirigia, daquele ho
mem que, apesar de não ser brasileiro, 
prestou relevantes serviços ao Brasil. 

Eminente Senador Henrique de La 
Rocque, V. Ex.a comoveu-me com seu 
aparte. Revivi aquele passado de amiza
de, de sinceridade, em que, por trás dos 
muros altos do colégio, esperávamos sem
pre o primeiro domingo do mês para 
sair e voltar às seis horas, esperávamos 
as quintas-feiras, para ir à Barra, ou a 
Amaralina, sempre acompanhados de 
outros dedicados padres. 

Não podíamos, neste dia em que se co
memora o centenário de um mestre que 
nos dei:x;ou grandes recordações, deixar 
de relembrar a figura do Padre Camillo 
Torrend. 

Como disse V. Ex. a, hoje é um dia de 
saudade, de profunda saudade, de home
nagem a um grande mestre, que foi um 
grande amig-o da mocidade baiana, dos 
jovens de outros Estados que no Oolégio 
Antônio Vieira estudaram, que lá viveram 
e que hoje honram tanto a: política como 
outr.as setores de atividades, porque os 
v.leirense.s, Rqueles que trabalharam, que 
estud~ram e freqüentaram aquele colé
gio, podemos dizer, venceram na vida. 

O Sr. Henrique de La Rocque- V. Ex. a 
ainda me permite? (Assentimento do 
orador.) Recordo-me com emoção de rme 
todos, sobretudo a maioria compacta dos 
nordestinos - José Rolemberg Leite, ora 
governando Sergipe pela segunda vez; V. 
Ex.a, que já teve o privilégio de governá
lo uma vez - Augusto Franco, A.ntônio 
Vieira de Mello, Tarcísio Vieira de Mello 
- que lá no céu, por certo, estão nos ou
vindo, disputávamos, em fila, o privilégio 
de nos confessar com Padre Torrend. 
Quando saíamos, depois de nos ajoelhar
mos e confessar, dizíamos: "Não só a 
culpa confessamos, mas sempre algo 
aprendemos", porque não era só a peni
tência que ele determinava; era o estí-
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mula da sua palavra, era o conselho ami
g-o aue nos incentivava, na afirmação, 
continuada e permanente, de que era 
preciso viver bem, vivendo com Deus, 
porque Ele, por certo, nunca haveria de 
nos abandonar. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito 
grato a V. Ex.a, eminente Senador ~Hen
rique de La Rocque. F.ala o coraçao .do 
vieirense, o coração do homem que mmto 
aprendeu naquele colégio, que sabemos 
o quanto .significou na nossa vida. Tive 
a felicidade de lá ter meus filhos estu
dando, também, e aí estão vieirenses 
como nós. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. EX.a 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Con
cedo o aparte ,ao nobre Senador Ruy 
Santos. 

O Sr. Ruy Santos - Não digo se feliz
mente ou infelizmente não pertenço à 
geração de V. Ex.a e do nobre Senad9r 
Henrique de La Rocque. Sou da geraçao 
anterior. Fui aluno do Colégio Antônio 
Vieira, como também o foram meu filho 
e meu neto. Frequentei aquele Colégio no 
tempo da Piedade, meu filho e meu neto 
já no prédio novo, da Garcia. Tenho ain
da à minha frente a figura de Camillo 
T·~m·end: baixo, grosso, a pele tostada, 
jeito de índio, fala suave, numa maneira 
toda própria de expor. Nesta quadra de 
apo.stilha.s, a primeira que conheci, em 
rigor não era apo.stilha, foi um livro, de 
cinqüenta ou cem páginas, do Padre Tor
rend, sobre História Natural, que ele nos 
ensinava. Quando chegav.am as férias, 
Padre Torrend não ia descansar, des
canso a que tinha direito. Ia para o inte
rior, ia pesquisar, ia recolher amostras de 
plantas, para classificação. E classificou 
inúmeras plantas do Nordeste, principal
mente da Bahia. Até o fim da sua vida, 
sempre o acompanhei. Já perto de mor
rer, ·ele tinha deixado o magistério e 
passou a dirigir uma casa de obra social 
dos jesuítas. Lá em mais de uma oportu
nidade, nas minhas idas à Bahia, fui vi
sitá-lo, e receber dele mais uma lição das 
muitas que ele me havia dado, desde os 
meus 14 anos de idade. V. Ex.a evoca 
com oportunidade essa grande figura de 
mestre e pesquisador, e me associo às 
palavras de V. Ex.a. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou 
muito grato também a V. Ex.a, eminente 
senador Ruy S.antos. Rejubilo-me em 
saber que V. Ex.a também foi aluno da
quele tradicional Colégio Antônio Vieira. 

Na verdade, o Padre Torrend encan
tava a todos nós, dirigia a todos nós e 
deixou saudades ,a todos nós. 

Sr. P~esidente, Padre Camilo Torrend 
foi mestre querido de várias gerações. 
Seus ex-alunos ascendem a milhares e, 
nesta Casa, como na Câmara dos Depu
tados, numerosos aqueles que, cursando 
o Colégio Antônio Vieir.a, o tiveram como 
professor e amigo. 

Não poderia, de forma alguma, deixar 
de proferir estas rápidas palavras de 
saudade daquele que foi notável cientis
ta professor e, acima de tudo, um santo 
h~mem, que teve o sacerdócio como sua 
suprema vocação. Daí ter posto sua lon
ga vida exclusivamente ao serviço de 
Deus e, assim, dos homens. Sua contri
buicão para a formação e instrução de 
milhares de brasileiros foi imensa como 
professor de um tradicional colégio. 

Contribuiu decisivamente para o de
senvolvimento da ciência e do gosto pela 
pe.squisa, lecionando na Escola Agrícola 
Monte Serrat, na Bahia. 

Exaltando a memória desse saudoso 
mestre des·ejo incorporar ao meu pro
nunciamento matéria referente a ele, 
publicada no jornal A Tarde, de ontem, 
e um artigo intitulado "Um Botânico de 
Batina", escrito p~lo ex-Deputado No
nato Marques, publicado no A Tarde, de 
hoje. Presto, assim, ao grande mestre, 
cientista e sacerdote, homenagens que 
não lhe poderia negar, no dia em que se 
comemora seu centenário de nascimento, 
dando vazão ao sentimento que me po
voa a alma, .ao recordar a veneranda fi
gura do meu saudoso mestre de História 
Natural e Apologética, no Colégio An
tónio Vieira, na Bahia, Padre Camillo 
Torrend. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO: 

HOMENAGENS REGISTRAM 
CENTENARIO DE TORREND 

Transc·orre amanhã, dia 21, o cente
nário de nascimento do Padre Ca
millo Torrend S. J., que foi um gran
de educador e também cientista n~
tável, além de sacerdote de peregri
nas virtudes. Professor, durante lon
gos ano.s do Colégio Antônio Vieira, 
numerosas gerações devem sua for
mação moral à orieJ?.tação desse ~lus
tre jesuíta, que aliava aos ensma
mentos oriundos de uma vasta cul-
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tura as manifestações de sua bon
dade. 
As homenagens à memória de Ca
millo Torrend, na oportunidade do 
seu centenário, são promovidas pela 
Fundação Cultural do Estado da 
Bahia, Instituto Geográfico e Histó
rico da Bahia, Comunidade dos Pa
dres Jesuítas do Colégio Antô~io 
Vieira e Comissão Executiva dos Atas 
Programados. As comemoracões 
constarão de Missa concelebrada· no 
Seminário de Fátima, no Colégio 
Antônio Vieira, às 8 horas, sendo 
pregador o P.adre e escritor João 
Mohana; inauguração, a seguir de 
um bronze, com a efígie de Camillo 
Torrend, na entrada do Colégio An
tônio Vieira; e, às 20h30min. na 
Salão Nobre do Instituto Histórico 
sessão solene, quando falará o Pro~ 
fessor Alexandre Leal Costa. 

CAMILLO TORREND 

Nasceu Camillo Torrend em Saint Pri
vat d'Allier, no Departamento da Haute 
Loire, na França. Segundo ele próprio 
referiu, sua terra natal, nos tempos dos 
gauleses, chamava-se Gaudenze, cidade 
importante na guerra de César contra 
Vercingetorix. "Ainda hoje se vê uma 
estrada romana toda calçada de enor
mes !ages basálticas, que se dirigia pa
ra a cidade de Gaudenze". 

Seus pais foram Louis Torrend, fazen
deiro, e Rosalie Besqueut, cujo pai, Jac
ques Besqueut, nascido em 1780. assis
tiu aos horrores da Revolução France
sa e, em 1793, na época do Terror, gui::J.
va o vigário da freguesia de aldeia em 
aldeia, para que· pudesse escapar dos 
seus algozes. 

Era a família Besqueut que organiza
va o serviço religioso durante a Revolu
çã.o Francesa, naquele recanto do País. 
E essa sua dedicação à fé há de ter es
tado presente ao curso dado às suas vi
das por vários dos seus descendentes, 
pois uma das filhas de Jacques Bes
C"{ueut ingressou na Congregaçã.o do Bom 
Pastor, e quatro de seus netos seguiram 
também a vocação religiosa, três deles 
se tornando jesuítas, e uma, religiosa 
carmelita. Chama v a-se esta religiosa 
carmelita, na vida monástica, Maria 
Madalena de Jesus. Foi contemporânea 
de Santa Terezinha, conquanto em con
vento diferente. Madrinha de batismo 
de Camillo Torrend, atendeu aos gastos 
de sua educação na Escola Apostólica de 

Avignon, depois de algum tempo de 
aprendizagem inicial no Seminário de 
Puy. 

O ingresso na Escola Apostólica de 
Avignon, o jovem Camilo deveu-o ao 
Padre Ayroles, ilustre jesuíta, cujos es
tudos sobre Joana d'Arc serviram de ba
se para a canonização desta Santa. 

Naquela Escola, Camillo Torrend pôde 
encontrar a primeira resposta às suas 
tendências para a ciência, graças à cir
cunstância de ter como mestre um gran
de botânico, Padre Adriano Gire. 

Realizou ali o curso de humanidades 
findo o qual fez um estágio de doi~ 
anos, como professor do 2.0 e 3.0 anos 
de Gramática, ensinando, então, quase 
todas as matérias do curso: Francês, La
tim, Grego, História e Geografia. 

A 25 de setembro de 1894, quando con
tava 19 anos de idade, entrou no novi
ciado da Província de Portugal da Com
panhia de Jesus. Terminando o novi
ciado, repetiu durante um ano os estu
dos de humanidades, após o que foi es
tudar Filosofia em São Fiel. Esteve, de
pois, em Campolide, durante dois anos, 
como prefeito dos médios e professor de 
inglês dos alunos do curso comercial. 
Terminou em Setúbal o curs·a de Filoso
fia. Digno de nota é o fato de ser Reitor 
do curso de Setúbal um bisneto do Mar
quês de Pombal, o implacável persegui
dor dos jesuítas, o Padre Antônio Cas
telo. Além das tarefas do seu reitorado, 
o Padre Castelo dedicava-se a estudos 
de Botânica e de Biologia. Estimulou a 
inclinação de Camillo Torrend para estes 
estudos. Dentro em breve, Torrend co
municava-se com os maiores micólogos 
do seu tempo. No 1.0 número da revis
ta "Brotéria", aparecida em 1900, foi pu
blicado um trabalho seu: "Primeira con
tribuição para o estudo dos fungos de 
Setúbal". 

Aos 28 anos de idade, Camillo Torrend 
foi mandado para Dublin, na Irlanda, a 
fim de estudar Teologia. Ali se ordenou. 
E celebrou em Puy, a província natal, a 
primeira missa. 

Estava em Portugal, em 1910, quando 
oc-orreu a revolução de que resultou a 
segunda expulsão dos jesuítas. Por pou
co não era assassinado pelo populacho 
incitado pela maré anticlericalista. Per
deu porém, seu acervo científico, acumu
lad~ durante tantos anos no Instituto 
de Campolide, especialmente a preciosa 
coleção de Mineralogia e Biologia. 

... 



.. '·' 

-306-

Libertado graças aos protestos do Go
verno francês, seguiu de Lisboa para 
Londres, onde dur~nte quatro meses di
rigiu uma campanha jornalística de es
clarecimento da opinião pública, e de
pois para Exaeten, na Holanda, onde 
prosseguiu nos est'udos sacerdotais, e pa
ra Marneffe e Bruxelas, na Bélgica. Ins
talou, aí, um colégio, em Jette, no Cas
telo de Dillighem. 

Camillo Torrend veio para o Brasil 
em 1914. Entre este ano e 1918, dedicou
se principalmente à atividade científica, 
propagando a revista "Brotéria" e reali
zando excursões para coletar material 
de estudo. De 1918 a 1928, sua atuação 
foi predominantemente apostólica, na 
promoção de retir·os, doutrinação apo
logética, missões e pregações. Daquele úl
timo ano em diante, sua ação foi igual
mente apostólica e científica, a dividir 
seu tempo entre os deveres de sacerdo
te e os prazeres de cientista. Visitou, en
tão. numerosos Estados brasileiros, fi
xando-se, finalmente, na Bahia, onde, 
desde 1931, passou a reger, na . Escola 
Agrícola de Monte Serrat, a cadeira du
pla de Botânica e de Fitopatologia. Le
cionava, igualmente, no Colégio Ant~
nio Vieira, estabele.cimento em que mi
nistrava aulas de História Natural e de 
Apologética. Ao lado dessa atividade, 
pr-osseguia embora em ritmo mais ate
nuado, os' trabalhos científicos. Teve 
como colaboradores nos seus estudos, 
Alexandre Leal Cost~ e João J-osé de Al
meida Seabra, entre outros. 

Participando intimamente da vida do 
Colégio dos Jesuítas, o Padre To~rend 
era o principal organizador ·e d1retor 
dos retiros promovidos para os alunos. 

Nos últimos anos de sua vida, demons
trou particular interesse pelas possibili
dades medicinais das águas de Dias 
d'Avila, de cujo aproveitamento se tor
nou um dos primeiros incentivadores. 

Interessado pelos acontecimentos que 
se passavam no Mundo, colab?rava fre
qüentemente com artigos assmados na 
Imprensa, a maioria dos quais escritos 
para A Tarde. 

Faleceu, aos 85 anos, em junho de 
1961 sendo sepultado no Campo Santo. 
A T~rde - Sábado, 21 de junho de 1975 

"UM BOTANICO DE BATINA 
Nonato Marques 

C.onheci o Pe. Torrend quando ingres
sei no primeiro ano da Escola ele Agro-

nomia. Era um velhinho rijo e simpáti
co, cabeça grisalha tonsurada, olhos ar
gutos e perquiridores que nos analisavam 
com indisfarçável interesse e bondade 
através dOo$ vidros de grau dos seus 
óculos de tartaruga. Parece que ainda 
o estou a ver no longínquo dia da pri
meira aula que ministrou à nossa turma: 
estava de pé, numa postura que lhe era 
muito característica, com as mãos cru
zadas sobre o peito a segurar cadernos, 
atento à chegada dos seus novos alunos. 
A seguir fez a clássica chamada, pausa
damente, como que avaliando, à distân
cia, o aluno que acusava a presença. ~ 
a aula comecou numa linguagem emi
nentemente didática onde a pronúncia 
denunciava a sua origem francesa. 

Fui um aluno medíocre do bondoso 
padre. · Não só em botânica, mas, tam
bém, em fitopatologia. Nem por dsso 
deixei de merecer a tolerância e a gene
r.osidade do ilustre mestre que jamais 
me castigou com uma reprovação que eu 
talvez merecesse. É que ninguém me
lhor do que ele sabia analisar e relevar 
as fraquezas humanas e, no caso.:. as de
ficiências intelectuais dos que nao nas
ceram bem dotados c-omo aqueles cole
gas que se tornaram seus alunos predi
ietos porque se destacavam no es~udo e 
no trato das matérias que ensmava. 
Mesmo assim o pouco que sei, neste 
vasto e difícil ~amo do conhecimento hu
mano, devo-o ao emérito professor que 
nenshuma culpa teve da minha falta _de 
aptidão para as ciências da sua especia
lidade. 

As aulas do Padre Torrend não. se li
mitavam à teoria. Iam muitn alem. Os 
alunos eram obrigados a organizar o~ 
.seu.s herbários e a acompanhá-lo nas 
excursões, mato adentro, para se iden
tificarem com as plantas. Certa vez ele 
pr.oclamou, quase com entus~asmo, que 
os seus discípulos - os agronomos de 
amanhã - sabiam estabelecer as difé
renças entre as numerosas famíli~s ;:e
getais e que conheciam as assoe1açoes 
bióticas, as associações que as plantas 
fazem entre si e que esses mesmos alu
nos falavam com toda segurança dD: fl~
ra halófila, xerófila, hidrófila e higro
fila . 

Os trabalhos científicos e de pesquisa 
do Pe. Torrend são valiosos e numerosos, 
mas se acham esquecidos quando deviam 
ser selecionados, classificados e editado:: 
em livros que seriam de grande utilid::t
de para os moços que queiram se dedicar 
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ao estudo da flora baiana. Essa seria ::, 
grande homenagem que se haveria de 
prestar ao insigne jesuíta, que se tomou 
um grande baiano por adocão ao ensejo 
das comemorações do seu cen:tenária rl.e 
nascimento. · 

Creio que foi Tácito quem disse que a 
posteridade confere a cada qual o seu 
mérito. Que reconhecamos em Torrend 
as suas virtudes e qÜe ele possa voltar 
até_nós através das suas obras que ates
tarao a perenidade do seu espírito." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores no futur·o a 
humanidade terá de bu~car fontes 'de 
energ~a na desintegração nuclear, na 
energra solar ou no calor geotérmico, 
abaixo da superfície terrestre, razão pe
la qual parece-me de suma importância 
o Acordo que o Brasil pretende firmar, 
no campo nuclear, com a República Fe-
deral da Alemanha. . 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, la
mentamos apenas que esse Acordo -
segundo informacões deve ser assinado 
no próximo dia 2.7 ~ seja do total des
conhecimento do Parlamento brasileiro. 
A Oposição não quer-se fazer presente à 
assinatura desse Acordo, mas lamenta:.. 
mos, sobretudo, que o Partido do Gover
no, através dos seus Senadores ou Depu
tados, não tenha sido convidado; pelo 
menos, desconheço a presença de qual
quer parlamentar na Alemanha. 

É constrangedor, Sr. Presidente, que 
Acordo de tal magnitude - e, como disse 
na abertura desta minha fala, a huma
nidade terá de buscar, no futuro, na de
sintegração nuclear, a .sua forma de ener
gia - seja objeto de conhecimento so
mente após a sua assinatura e, quem 
sabe, pelos }omais. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com mui
to prazer Excelência. 

O Sr. José Lindoso- Há dois aspectos 
na observação de V. Ex.a: um, é ·o des
taque que V. Ex.a dá ao Acordo, relati
vamente à energia nuclear, pela sua sig
nificação histórica; outro, a participa
ção solene na assinatura desse Acordo. 
Sob certo aspecto, V. Ex.a não deixa de 
ter razão. · 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito 
obrigado a V. Ex.a 

O s:. José Lindoso - Há uma excep
cionahdade dentro da rotina das ativi
dades diplomáticas. É preciso esclare
cer V. Ex.a que a mecânica do trabalho 
do Senado, na matéria, é realmente dis
cutir esses Acordos e Convenções.' To
d~.s eles estão sujeitos a ratificações ou 
nao dos Parlamentos. Eles vêm normal
mente ao Congresso, onde serão debati
dos e ratificados ou não. Se negada a 
ratificação, são invalidados perdem a 
operacionalidade jurídica. De forma que 
o Senado não está sendo absolutamente 
arredado do assunto; ele permanece 
dentro daquela mecânica de suas ati
vidades parlamentares. Para melhor ex
plicitar meu pensamento, darei um 
exemplo a V. Ex.a: a Convenção da Hi
léia Amazônica, que já citei aqui em 
homenagem ao eminente conterrâneo de 
V. Ex.a, foi uma iniciativa do Brasil, em 
Londres, na Primeira Reunião da . . .. 
UNESCO. Foi aprovada na Convenção de 
Iquitos e em seguida objeto de estudos 
e de delineamentos jurídicos em Manaus. 
Entretanto, quando veio para a Câmara 
dos Deputados, não recebeu aprovação, 
tanto assim que se tornou insubsisten
te. De forma que é preciso que se faça 
essa colocação regimental da matéria, 
sem absolutamente desmerecer o realce 
que V. Ex.a está pretendendo dar ao as
sunto, que é importante. E nós temos 
consciência dessa importância, que es
tamos aplaudindo em tese, isto é verda
de, e que estamos dispostos a examinar, 
dentro das funções que o Senado man
tém, constitucional e regimentalmente, 
também é verdade. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com mui
to prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza - Senador Ita
mar Franco, reportando-me ao aparte 
do eminente Senador José Lindoso, o Se
nado nã·o foi arredado, mas foi esqueci
do, e receberá o Acordo para a análise 
e ratificação, com o sabor dos fatos con
sumados. (Risos.) 

O Sr. José Lindoso- Permite V. Ex.a 
um aparte, simplesmente para esclare
cer? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito 
prazer. 

O Sr. José Lindoso- É um reconheci
mento tácito de que, realmente, diante 
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de um fato histórico, estaremos com a 
concordância, mas não é uma abdica
ção do Senado. 

sentido, senão o desdobramento normal 
rotineiro, de acordo com a Constituição' 
C·am as praxes e com a tradição da nos~ 
sa vida parlamentar e administrativa. O SR. ITAMAR FRANCO - Senador 

José Lindoso, o Senador Lázaro Barboza 
complementou bem o pensamento que 
externamos. Realmente, entendemos -
e não estamos falando regimentalmente 
- que o Senado deveria conhecer o 
Acordo. Achamos que em relação a esse 
Acordo - a que, em tese, a Oposição 
saúda, face a sua importância para o 
nosso País, que necessita caminhar no 
campo da energia nuclear, com urgên
cia, apesar do nosso grande potencial 
hidrelétrico - nós precisaríamos co
nhecê-lo antes. Anote V. Ex.a: vamos 
tomar conhecimento pelos jornais do dia 
seguinte, após a sua assinatura. O que 
queremos ... 

O Sr. José Lindoso - Permita-me V. 
Ex.a outro aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com mui
to prazer, nobre Senador. 

O Sr. José Lindoso- Acho que V. Ex.a 
não está colocando com relicidade. Isso 
não importa em desprestígio do Legisla
tivo. V. Ex.a será, como Senador, infor
mado, realmente, pelos jornais, mas o 
conhecimento do Senado será feito nro
tocolarmente, formalmente. Quando- en
viado a esta Casa, o documento será en
caminhado à Comissão de Relacões Ex
teriores e V. Ex.a poderá discutir sobre 
o mesmo, na Comissão, se tiver interes
se, e no plenário do Senado dar o seu 
voto para aprová-lo ou se manifestar 
contra a aprovação. Então, há uma di
ferença importante. Não deveremos 
absolutamente, é lamentar-nos de umà 
coisa que é rotina do trabalho, de acor
do com SJS leis, com a Constituição, com 
o Regimento. Não vamos, portanto, nos 
diminuir a nós mesmos numa atitude 
que não procede. Não há isso por parte 
do Governo. A tradição do nosso Direi-
to é esta que estou informando a V. Ex.a 
O Senado tem um papel importante re
lativamente à política externa. Se não 
ocupa todo o espaço que lhe é reservado 
através do debate é porque não o quer, 
mas se quiser debater largamente o pro
blema, inclusive pode manifestar-se 
numa palavra definitiva!..pela rejeição do 
projeto ou pela aprovaçao. Vamos colo
car as coisas com serenidade, dentro da 
respectiva função, sem nos tomar deste 
complexo, dessa doença de nos conside
rar sempre arredados, diminuídos, sobre 
um trabalho que não tem nada, nesse 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador 
José Lindoso, ninguém aqui está comple
xado. V. Ex. a, respondendo pela Lide
rança da ARENA, hoje, é quem fala 
assim. 

Lembro apenas a V. Ex.a que, quando 
da palestra de S. Ex.a o Sr. Ministro das 
Minas e Energia, na Comissão do Se
nado Federal, que tratava da política 
mineral, S. Ex.a não quis discutir os mi
nerais chamados energéticos. Pergun
tando a S. Ex.a s·obre o Acordo Brasil
Alemanha, numa Comissão do Senado 
Federal, S. Ex.a respeitosamente me pe
diu desculpas e apenas leu uma lacôni
ca nota do Itamarati sobre ·esse Acordo, 
prometendo sim, que depois de assina
do o Acord·o -, notem bem V. Ex.as -
após a assinatura, aí sim, poderia dis
cuti-lo com os elementos da Comissão 
de Minas e Energia, se ela assim dese
jasse. Então, note V. Ex.a que não estou 
fazendo nenhuma colocação diferente. 
Estou apenas, como elemento da Oposi
ção, comentando esse fato. Já disse no 
início que, por certo, nós da Oposição 
não estaríamos na Alemanha, mas deve
riam lá estar presentes o Presidente da 
Comissão de Minas e Energia do Sena
do e talvez da Câmara dos Deputados, 
ou, quem sabe, qualquer elemento da 
Aliança Renovadora Nacional. 

O Sr. Roberto Saturnino - V. Ex.a 
permite, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Roberto Saturnino - Acho o pro
nunciamento de V. Ex.a extremamente 
importante e oportuno. Realmente, a 
sensação que todos temos é de que esse 
Acordo vai C•onstituir um dos Tratados 
mais importantes de toda a História do 
Brasil. Da maneira pela qual se confi
gura, digamos assim, é como se estivés
semos ultrapassando o pórtico de uma 
nova era tecnológica, com o domínio de 
uma nova forma de energia que será, 
muito provavelmente, a forma dominan
te de energia no próximo século. Teremos 
não só o domínio de uso dessa forma de 
energia, como o da tecnologia de pro
dução de todos os equipamentos neces
sários a esse uso. É, realmente, algo de 
transcendental importância e deveria ser 
objeto de debates permanentes nesta 
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Casa, até a sua assinatura. Tão impor
tante é que estranhamos até uma certa 
inibição do Partido do Governo em to
car neste assunto. O fato é que o Acor
do nuclear tem sido muito mais fre
qüentemente colocado, nesta Casa, pelos 
representantes da Oposição do que pe
los do Governo. Concordamos inteira
mente com o pensamento de V. Ex.a Este 
não é um acordo que mereça o trata
mento convencional de uma ratificação 
após a sua assinatura. Se existem as
pectos que devem ser reservados e que 
não devem ser objeto de informação, está 
certo, haveríamos de compreender isto. 
Mas, que os representantes do Governo, 
ou uma voz autorizada do Governo desse 
à Casa um mínimo de informação sobre 
o conteúdo geral desse Acordo, acho se
ria extremamente conveniente, por se 
tratar, exatamente, de uma peça, da 
maior importância, de importância abso
lutamente transcendental e inédita, nos 
últimos tempos da História do Brasil. 
Assim estou de acordo com V. Ex.a Acho 
que o' Governo deveria credenciar, ime
diatamente rapidamente, um dos seus 
representantes, provavelmente o mais 
conveniente para isso seria o próprio Se
nador José Lindoso, que trata dos assun
tos de política internacional, nesta Casa. 
Que o Governo desse a S. Ex.a os ele
mentos necessários para trazer esse as
sunto ao conhecimento do Senado da 
República, nas suas duas partes: na re
presentação do Governo e na da Oposi
ção. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito 
obrigado, Senador Roberto Saturnino. 
v. Ex.a classificou bem. É um acordo 
transcendental, que significará para o 
Brasil o caminhamento na energia 
nuclear. 

v. Ex.a, como engenheiro que é, sabe 
muito bem que ainda temos um poten
cial hidráulico razoável, principalmente 
em Minas Gerais, e na Região Centro
Sul ou Sudeste. Temos hoje um consumo 
de quase 11. 000. 000 Kw, prevendo-se 
para 1990 cerca de 64. 000. 000 Kw. Assh!l, 
o Brasil não pode esquecer-se· da energia 
nuclear como fonte energética, como eu 
já dis·se aqui. 

Então esse Acordo transcende, como 
bem fri~a V. Ex.a, o convencional. ~ não 
se entende realmente, porque nao se 
possa discu'tí-lo. Se há cláusulas secre
tas elas seriam discutidas secretamente. 
Qu~ se discutissem off record tais cláu
sulas, se é que isto é possível! O impor-

tante era que o assunto fosse debatido 
no Parlamento brasileiro, fosse discuti
do junto à população, porque, Senador 
José Lindoso, nós da Oposição saudamos, 
em tese, essa aproximação que o Brasil 
pretende fazer com a Alemanha no 
campo nuclear. 

Aproveitando este ensejo, gostaria de 
lembrar a entrevista que concedeu ao 
Jornal do Brasil um grande cientista 
brasileiro, o P:mfessor Piemni, Dir:etor 
do Instituto de Energia Atômica de São 
Paulo, quando ele diz que dentro de 15 
a 20 anos a engenharia nuclear brasi
leira será auto-suficiente. Até o fim des
te século poderá projetar e construir 
qualquer tipo de reatar, não só para o 
consumo interno, mas até mesmo para 
competir no mercado internacional, as
sumindo a liderança no clube das po
tências atômicas. 

Em relação ao problema da indústria, 
o nosso professor Pieroni, Diretor do 
Instituto de Energia Nuclear, diz o se
guinte e note V. Ex.a, Senador Roberto 
Saturnino, a felicidade de sua expres
são transcendental: 

"- Há condições para a implanta
cã·o de uma indústria nuclear no Brasil. Nosso ponto de vista é o de que, a 
partir da tecnologia a ser transferi
da pelo acordo brasileiro-alemão 
(que, na verdade, vem sendo elabo
rado há quase cinco anos), - diz o 
eminente Professor de São Paulo: 
"há quase cinco anos" e não ago
ra - devem ser produzidos desen
volvimentos própr.ios. Para tanto, é 
necessária a existência de pessoal 
técnico cap·acitado pessoal que co
nheça todas as fases do problema e 
não apenas os aspectos acadêmicos. 
Pessoal que tenha sido treinado jun
to com equipes de proj etistas em 
aC(ão nas fábricas, nas usinas em 
construção e nas em operação." 

E continua, numa série de comentá
rios o Professor Pieroni, para lembrar 
o p;oblema no campo da irradiação, em 
que o Brasil já tem altos estudos: 

"a atual posição do Brasil como po
tência nuclear é dúbia: "estamos em 
estágio muito avançado, equipara
dos mesmo às nações desenvolvida&., 
no campo da produção e aplicação 
médica de radioisótopos. Estamos 
bastante atrasados em relação ao 
problema do aproveitamento da 
energia nuclear, como forma de 
energia." 

... 
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E segue falando o Professor Pieroni: 
"No campo da núcleo-eletricidad·e, o 
con:eço da era nuclear no Brasil, 
sera a instalacão da Usina Almiran
te Alvaro Alberto, em Angra dos 
Reis." 

E segue comentando, também, o as
pecto do urânio. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Se
nador, e~táv~mos. em nosso gabinete, ou
tras o~ngaçoes la nos retinham, quan
do ouv1mos aparte a V. Ex.a sobre a in
conveniência de manter sem disct1ssão 
as cláusulas do Acordo nuclear. Este Se
nado, assim como a outra Casa do Con
gresso, terá, sem menor sombra de dú
vida, quando este instrumento a ele for 
s~.bm.etido, para sua homologaç.ão, total 
C1enc1a do mesmo. Não haverá cláusula 
secreta nenhuma. 

. Apenas é da mais elementar prudên
Cia, ?a?o o assunto ser objetivo de con
troversm mtmdialmente levantada - e 
por que não dizer? - de antinomias 
criadas para sua consecução, que esse 
assunto seja discutido sim ao nível de 
Executivo até ser decidido, a exemplo 
dos demais Acordos firmados pelo Brasil, 
con:o de resto por qualquer outro País. 
Serao todos seus termos que não terão 
cl~usula nenhuma secreta - podemos 
af1rmar a V. Ex.a - dissecados neste 
Congresso, tanto na Câmara dos Depu
tados quanto no Senado. Adiantamos 
que V. Ex.a, como mineiro, deve ficar or
gulhoso em saber que um dos pioneiros 
d~ apr-oximacão Brasil-Alemanha foi 
justamente, o- Governador do seu Esta~ 
do, e nós, quando da CPI sobre Energia 
Nuclear, nos idos de 1968. V. Ex.a pode 
ficar tranqüilo; não há cláusula secre
ta nenhuma. Será ele discutido em to
dos os seus pormenores, nesta Casa. An
tes, seria uma temeridade, face às más 
compreensões, às antinomias, repetimos, 
a que ele já deu lugar. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Respeita
mos o ponto de vista aqui externado 
pelo Senador Virgílio Távora, que é 
um profundo conhecedor do problema 
nuclear brasileiro. Mas, é claro que en
tendemos, Excelência, que esse Acordo 
poderia e deveria ter sido discutido no 
Senado ou na Câmara dos Deputados, 

através das suas Comissões permanen
tes. Quanto a não ter cláusulas secretas, 
esperemos ... 

~ Sr. Robe!to ~aturnino - Já que ele 
esta sendo d1scut1do na imprensa. 

O Sr. Virgílio Távora - Não está sen
do discutido na imprensa; noticiado, 
porque realmente suas cláusulas a im
prensa não as conhece. E podemos di
zer a V. Ex.a, sem mais adiantar: o que 
como furo de reportagem é apresentado 
não bem próximo à realidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Veja V. Ex.a 
que valeu a pena debater nesta Casa 
hoje, porque V. Ex.a traz 'este furo de 
reportagem, dizendo que está próximo de 
ser assinado. 

Meu pronunciamento já teve a sua 
validade e agradece ao nobre Senador 
Virgílio Távora essa informação. 

O Sr. José Lindoso- V. Ex.a me per
mite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não . 

O Sr. José Lindoso - Só me insurjo 
contra a coloca~ã_o inadequada que V. 
Ex.a faz da matena. V. Ex.a timbra em 
dizer que esta Casa tem obrigacão de 
discutir as cláusulas do Acordo. -E tem 
e va~ discl!tir. V. Ex.a ~ai participar des
sa d1scussao. Agora, nao uodemos é for
çar o Ministério das Reiacões Exterio
res a ter uma cortesia para com o Se
J?-ado, que não está prevista na lei, que 
e convocar ~m Senador para integrar 
uma delegaçao que vai assinar um acor
do. Isto não está previsto na nossa le
gislação. Poderia, até, o nobre Chance
ler entender de convidar, como uma cor
tesia. Mas, cortesia é cortesia. Não pode
mos reclamar cortesia - V. Ex.a há de 
convir conosco. O que teremos que re
clamar, realmente, é o cumprimento da 
lei. Esta será observada por parte do 
Executivo e será cumprida, com o auxí
lio de V. Ex.a, da Oposição e por nós. 
Esta colocação é que deve ser feita. Ago
ra, não poderemos é querer fazer uma 
inversão dos contatos, das negociações, 
das preliminares, dos esboços de enten
dimento das matérias de interesse da 
Nação, de Estado para Estado, querer 
que sejam previamente discutidos, pu
blicamente debatidos, antes de serem 
levados às partes para um consenso em 
torno dessas cláusulas. Mas, todos temos 
o sentido da delicadeza dessas negocia-
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ções; todos compreendemos que isso en
volve inte!es~e de terceiros e podem, com 
as negoClaçoes de maior importância · 
para o Es.tado brasileiro, ser prejudica
das, se dlvulgadas. É uma questão de 
bom senso, o que foi estabelecido na lei 
que está conforme a praxe, a tradição do 
Direito e a prudência normal, que se de
ve ter nesses assuntos. Então, duas coi
sas devemos colocar: o Governo está 
certo, teremos oportunidade de debater 
o assunto e não temos nenhuma inibi
ção relativamente a esse debate, como 
pensou o nobre Senador Saturnino. Te
mos, exatamente, tranqüilidade e con
fiança _no Governo da Revolução, na 
conduçao dos assuntos da política ex
terna, dentro dos interesses da realiza
ção do Poder nacional. 

O Sr. Benjamim Farah - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Dentro de 
um minuto darei o aparte de V. Ex.a, 
com muito prazer, o que me honrará 
muito. 

Senador José Lindoso, note V. Ex.a o 
seguinte: imagine um acordo desse, que 
se pretende firmar, e nós da Oposição 
esperamos que ele o seja, com a Alema
nha. V. Ex.a diz que isto se discute de 
Executivo para Executivo, que não te
mos obrigação, dentro da rotina a que 
V. Ex.a está acostumado, a que nós ain
da não estamos, de aceitar isso. 

Agora, faça V. Ex.a o reverso. Imagine 
V. Ex.a, por favor: o acordo é assinado 
entre os dois Governos, vem ao Parla
mento brasi.leiro, e é rejeitado. Não se
ria muito mais lógic.a que ele, principal
mente este, como já declarou e enfati
zou bem o Senador Roberto Saturnino, 
que é transcendental para o Brasil - e 
temos a certeza de que o Governo brasi
leiro já conhece e traçou essas linhas 
me,stras -, f·os.se discutid.a antes de sua 
assinatura? Não será muito pior que se
ja assinado lá, em Bonn, e rejeitado, 
aqui, em Brasília? Poderá acontecer. V. 
Ex.a até poderá ficar contra, já que, 
mesmo sendo do Partido do Governo, 
não conhece as suas cláusulas. 

É por isso que estamos levantando 
aqui este problema. Não falamos que se
ja obrigação. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me des
culpe, Se me permite, V. Ex.a está pro
curando estabelecer uma inversão nes-

sa área do trabalho político-parlamen
tar. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não é in
versão não, Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Eu pediria que o nobre Senador Ita
mar Franco terminasse o discurso por
que já estamos sem número para ~onti
nuar a Sessão. Sei que V. Ex.a lamenta 
isso, mas, como é um regimentalista, de
ve entender minha posição. 

Eu pediria que, agora, não recebesse 
mais aparte e concluísse o seu discurso. 

O SR. ITAMAR FRANCO.- Vou con
cluir, Sr. Presidente, mas, tenho a im
pressão de que eu, como Representante 
do seu Estado, sou constantemente in
feliz com a Presidência da Casa, porque 
sempre na minha vez, não há número e: 
ainda ontem, eu observava aqui, no ple
nário poucos Senadores e a sessão con
tinuou. 

De qualquer forma vou acatar a deci
são de V. Ex.a permitindo-me a Mesa, 
com a sua bondade e respeito, que eu 
conceda o aparte ao ilustre Senador 
Benjamin Farah, e encerrarei imediata
mente a minha fala. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O meu cuidado é p.arque V. Ex.a é 
um regimentalista. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas la
mentavelmente, Excelência, tem-se' es
quecido de aplicar o Regimento aos ou
tros Senadores ·e sempre o aplicam con
tra mim. 

O Sr .. Benjam.im Farah- V. Ex.a dis
se que receia que, depois do entendi
mento entre os governos, possa chegar
se ao cúmulo de o Congresso rejeitar o 
acordo. Isto já aconteceu uma vez. O no
bre Senador José Lindoso falou, aqui, na 
Hiléia Amazônica. O assunto foi discuti
do, houve ac.ordos entre governos, na 
UNESCO todos participaram. A Mensa
gem do Governo veio para a Câmara, 
após entendimentos universais, inclusive 
lá na UNESCO, em vários países. Tudo 
certo, arrumado, arranjado, combinado, 
passou o pr.aj e to em primeira e segunda 
discussões. Um belo dia, o grande patrio
ta Arthur Bernardes convocou a Câmara, 
um grupo de moços entusiastas, para 
uma resistência à aprovação, em tercei
ra discussão - naquela época os projetas 
eram submetidos a três discussões. Entre 

... 
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os entusiastas, naquele tempo, estava es
tE modesto Senador. Não tínhamos ne
nhum artifício para deter o projeto, que 
vinha de cima para baixo. Então, pedi
mos o parecer do Estado-Maior das For
ças Armadas, que, patriota como sem
pre, interessado na defesa dos grandes 
objetivos nacionais, se pronunciou con
trariamente ao projeto. Assim, a proposi
ção caiu, graças à conclamação feita por 
Arthur Bernardes e ao parecer do Estado
Maior das Forças Armadas. Deste modo, 
o Brasil evitou ser esbulhado, despeda
çado. Íamos entregar três milhões de 
quilômetros quadrados à UNESCO. Na
quela época, deveria haver quarenta na
ções - se não me falha a memória -
pertencentes a essa organização. O Bra
sil estava apenas com um voto. Concreti
zada aquela idéia, existiria uma grande 
nação dentro do Brasil, que seria um cor
po estranp.o na Amazônia. Há esse peri
go. Ninguém está desconfiando do Go
verno ou da Revolução. Não é isto que 
se está dizendo. Não se deve destorcer as 
palavras do orador. O que S. Ex.a está 
pedindo é a participação, o que quer é o 
Congresso presente. Pois, aqui, neste 
Parlamento, surgiu o debate em torno 
dessa matéria. Nós é que pr-opusemos es
sa luta. Combatemos aquela resistência 
que se fazia em alguns países, e pedimos 
um acordo com a Alemanha, há muitos 
anos. Foi aqui que surgiu todo o debate. 
Condenamos alguns países que querem 
tutelar o Brasil. Desejávamos ter liber
dade também nesse campo, e então cami
nhamos para a Alemanha. Mas, de onde 
partiu essa idéia? Justamente do Par
lamento, em especial da Câmara dos 
Deputados, onde havia, naquela época, 
uma Comissão de Inquérito. Tenho todo 
esse material na minha casa. Essa Co
missão condenou certos acordos, e pediu 
que se fizesse então com a Alemanha. S. 
Ex.a está sendo apenas coerente; não está 
pedindo que a Oposição lidere coisa ne
nhuma, nem que fiscalize, pois isto nos 
é proibido. Não participamos de órgão 
nenhum de fiscalização, no Executivo. O 
que S. Ex.a está pedindo é participação, 
quer que o Congresso ajude e não des
confie. Ainda mais, fez uma sugestão 
nobre, alta, indicando ao Presidente da 
Comissão de Minas e Energia para que 
participe em nome do próprio Congresso. 
Trata-se de um homem da valorosa Ali
ança Renovadora Nacional, o nobre Se
nador João Calmon. É isso que o nosso 
colega está pedindo, e não demonstrando 
desconfiança absoluta. Ao contrário, rea
firmamos nossa c•onfiança. Sabemos do 
patriotismo, da dignidade dos Chefes de 

Governo e das suas nobres intenções. Nós 
queremos ajudar, porque a nossa luta é 
em favor do Brasil. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, vou encerrar, mas antes, agrade
ço o brilhante aparte do Senador Ben
jamim Farah, que, com o seu depoimento 
histórico, enriqueceu minha fala nesta 
tarde. Termino, lembrando as palavras 
de S. Ex.a o Senador Benjamim Farah; 
não estamos aqui criticando o Governo 
- queremos dar a nossa contribuição. A 
Op·osição vê, com bons olhos, essa apr·o
ximação, no campo nuclear, entre o Bra
sil e a Alemanha. O que buscamos, sim, 
nós da Oposição, é cada vez mais a par
ticipação do Legislativo nas causas na
cionais. 

Muito obrigado, Excelência. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a presente Sessão. 

Designo para a próxima sessão ordihá
ria, do dia 23 do corrente, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 238, de 1975, do Sr. Senador 
Otair Becker, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo 
publicado no Jornal Correio Braziliense, 
do dia 15 de junho de 1975, intitulado 
"Nazismo e comunismo". 

2 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissão de Reda
ção, em seu Parecer n.0 169, de 1975), do 
Projeto de Decreto Legislativo n.0 2, de 
1975, que aprova o texto da Convenção 
sobre o Comércio Internacional das Es
pécies da Flora e Fauna Selvagens em 
perigo de extinção, firmado em Washin
gton, a 3 de março de 1973. 

3 

Discussão, em turno únic.o, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 14, de 1975 (n.0 

7 -B/75, na Casa de origem), de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, 
que autoriza a Cruz Vermelha Brasileira 
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a dar destinação diversa ao imóvel que 
lhe foi doado, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 165 
e 166, das Comissões 

-de Saúde; e 

- de Finanças. 

4 

Discussão, em primeiro turno (apre
ciação preliminar da constitucionalidade 
e juridicidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n.0 161, de 1974, de autoria do Sr. 

Senador Vasconcelos Torres, que fixa 
idade-limite para investidura em cargo 
de Ministro nos Tribunais Superiores da 
União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob 11.0 130, de 1975, da Co
missão 

- de Constituição e Justiça, pela in
constitucionalidade e injuridicidade. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 35 

minutos.) 

,,, 



79.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da 8.a Legislatura, 
em 23 de junho de 1975 

PRESID:f:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E BENJAMIM FARAD 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho - Alexandre Cos
ta - Helvídio Nunes - Wilson Gon
çalves - Agenor Maria - Dinarte 
Mariz - Ruy Carneiro - Marcos 
Freire- Wilson Campos- Luiz Ca
valcante - Augusto Franco - Gil
van Rocha - Lourival Baptista -
Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eu
rico Rezende- Benjamim Farah
Gustavo Capanema - Magalhães 
Pinto- Orlando Zancaner- Osires 
Teixeira- Italívio coelho -Salda
nha Derzi- Leite Chaves- Mattos 
Leão - Evelásio Vieira - Daniel 
Krieger- Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 32 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFíCIO 

DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRffiU
NAL FEDERAL 

N.o S/27/75 (n.0 15/75-P/MC, na origem) 
encaminhando ao Senado cópias das 
notas taquigráficas e do acórdão pro
ferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autos do Recurso Extra.ordinário 
n.0 79.107, do Estado do Rio de Ja
neiro, o qual declarou inconstitucio
nal o art. 4.0 da Lei n.0 5. 627, de 
1-12-1970. 

(A Comissão de Constituição e Jus
tiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Expediente lid·o vai à publicação. 
(Pausa.) 

A Presidência recebeu a Mensagem n.0 

112, de 1975 (n.0 177/75, na orige.m, de 
23-6-75), pela qual o Senhor Pres1dente 
da República, nos termos do disposto no 
art. 42, item VI, da Constituição, subme
te ao Senado proposta do Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda para que seja levan
tada a proibição contida na Resolução 
n.0 58/68 desta Casa, a fim de que o Go
ve·rno do Estado do Rio de Janeiro possa 
elevar em Cr$ 3. 500. 000. 000,00 (três bi
lhões e quinhentos milhões de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, 
mediante a colocação de Cr$ ......... . 
2. 500. GOO. 000,00 (dois bilhões e quinhen
tos milhões de cruzeiros) em Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro do Estado do Rio 
de Janeiro - ORTRJ e pela contratação 
de empréstimos junto a instituições fi
nanceiras nacionais, até a importância 
de Cr$ 1. OGO. 000. 000,00 (um bilhão de 
cruzeiros), destinado à pr.amoção do sa
neamento financeiro do Estado. 

A matéria será despachada às Comis
sões de Economia e de Constituição e 
Justiça. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Convidado pelo ilustre Ministro Maurí
cio Rangel Reis, a quem ac.ompanhei na 
sua visita a Sergipe, participei, nos úl
timos dias 19 e 20, do Enc.ontro Sobre o 
Desenvolvimento Integrado do Baixo São 
Francisco. 

Participaram do encontro, além do 
Ministr.o Rangel Reis, o Governador José 
Rollemberg Leite, o Dr. José de Melo 
Gomes, Secretário de Planejamento de 
Alag.aas, que representou o Governador 
Divaldo Suruagy: o Superintendente da 



- 315 -

SUDENE, Engenheiro José Lins de Au
buquerque e Diretores do órgão, o Presi
dente da CODEVASF, Engenheiro Nilo 
Peçanha Araújo de Siqueira, os Diretores 
Financeiro e Técnico da CODEVASF 
Engenheiros Francisco Arinos e Fernand~ 
Antônio Rodri,gues, o Engenheiro Ed
mundo Campello, Diretor Regional da 
CODEVASF, sobre o Baixo São Fran
cisco, com sede em Aracaju; o Banco do 
Nordeste do Brasil, através do seu Di
retor de Crédito Rural, Dr. Walfrido 
Salmito Filho; Engenheiro José Augusto 
Gama da Silva, Chefe da 6.a Agência Re
gional da CODEVASF, con;t sede em Pro
priá, Secretários de Estado de Sergipe e 
Alagoas, Representantes de órgãos Fe
derais e Estaduais, autoridades e técni
cos regionais e locais. 

Tocou ao Governado do Estado de Ser
gipe abrir os trabalhos, que se desenro
laram de forma a mais organizada, obje
tiva e animadora possível, numa enfáti
ca demonstração do empenho com que o 
Governo Federal e os Governos dos Esta
dos interessados vêm executando um dos 
mais notáveis proújetos ora em realiza
ção no País, sobretudo sua profunda 
significação social. 

Após a sessão de instalação, foram 
constituídos seis grupos de trabalho, 
compostos por técnicos e representantes 
das entidades participantes, que deba
teram os seguintes assuntos: 

1.0 grupo: Estradas, energia e comuni
cação; 

2.o grupo: Habitações rurais, desenvol
vimento urbano e saneamento básico; 

3.o grupo: Extensão e crédito rural, 
cooperativismo, eletrificação rural, colo
nização e comercialização; 

4.o grupo: Piscicultura, pesquisas, pro
teção de sementes e mudas e pecuária; 

s.o grupo: Projetas isolados de irriga
ção e drenagem; · 

6.o grupo: Educação, assistência mé
dica sanitária, controle de endemias e 
capacitação de mão-de-obra. 

Os trabalhos dos grupos foram desen
volvidos durante todo o dia, constituin
do-se uma comissão para a elaboração 
do documento final do encontro, à base 
dos relatórios dos grupos e equipes téc
nicas. 

A noite os trabalhos foram encerrados 
pelo Ministro Rangel Reis, com a pre
sença do Governador José Rollemberg 

Leite e autoridades, assim como partici
pantes do Encontro. Antes do encerra
mento, fez uma explanação dos trabalhos 
realizados durante o dia o engenheiro 
Nilo Peçanha Araújo de Siqueira, Presi
dente da CODEVASF. 

No dia 20 o Ministro Rangel Reis via
jou para Propriá, para visitar o anda
mento das obras que estão sendo reali
zadas, bem como as áreas loteadas e 
entregues aos parceleiros. Acompanhei 
Sua Excelência nessa visita. 

Sr. Presidente, propiciou-me o Minis
tro Rangel Reis a emoção de verificar 
o apoio e o entusiasmo inexcedíveis das 
populações locais, em boa parte já au
ferindo os imensos benefícios desse Pla
no Integrado de Desenvolvimento do 
Baixo São Francisco. Todos demonstram 
não só a confiança na ação governamen
tal, como a consciência da importância 
econômico-soci:al do projeto. 

Sobrevoamos as várzeas de Itiúba, 
Boacica e Marituba, no Estado de Ala
goas, e as de Brejo Grande, Betume, 
Pindoba e Propriá, no Estado de Sergipe. 

O projeto Propriá-Cedro-Telha está 
concluído em torno de 90% e já se pro
cedeu à fixação de 200 famílias, que em 
breve serão 411. Em setembro o projeto 
estará inteiramente concluído, sendo que 
o de Itiúba já tem 60% implantados e 
estará integralmente concluído até ja
neiro do próximo ano, com o que serão 
diretamente beneficiadas mais de 370 
famílias. 

Conhecedor, há muitos anos, das con
dições daquela região, os seus problemas 
e as dificuldades de vida das suas popu
ções, foi grande o impacto que me cau
saram os resultados já alcançados pela 
ação integrada que vém sendo desenvol
vida no Baixo São Francisco. No dia 9 
de outubr.o de 1972 ocupei esta Tribuna 
para congratular-me com o eminente 
Presidente Emílio Garrastazu Médici, 
pelas providências adotadas, através do 
Decreto n.0 71.178, de 29 de setembro e 
publicado no Diário Oficial de 2 de ou
tubro de 1972, autorizando a desapro
priação pela SUV ALE, "por interesse so
cial", de áreas de terras situadas nos 
Municípios de Itiúba (Alagoas) e Pro
priá (Sergipe) "destinadas à implanta
ção de projeto de irrigação". Mostrei, 
naquela ocasião, a imensa importância 
da iniciativa. Tinha, então, a noção exa
ta do alcance do programa, capaz de 
transformar profundamente toda a Re
gião do Baixo São Francisco, e, assim, 
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aproveitar a sua enorme potencialidade 
econômica, de que haveria de resultar a 
melhoria da situação social da região, de 
pobreza, doença e atraso. 

Naquela ocasiá<J, tomei conhecimento 
pormenorizado do Projeto de Desenvol
vimento Rural Integrado, podendo, as
sim, avaliar a sua significação econômica 
e social. Daí ter expressado a minha con
fiança na ação governamental. 

Não imaginava, contudo, que passados 
apenas dois anos já pudesse voltar a 
esta Tribuna para declarar confirmadas 
todas as nossas expectativas. Visitei 
áreas já redimidas bem como obras vul
tosas em ritmo de execução o mais ace
lerado. 

O que presenciei nesses dois dias no 
meu Estado e no de Alagoas é conforta
dor. Graças ao planejamento adequado 
e à ação governamental continuada, está 
mudando o panorama de extensa área, 
levando à redenção populações compos
tas em grande parte de antigos parce
leiros, hoje donos da terra em que tra
balham e da qual retiram os meios da 
sua subsistência condigna, desfrutando 
ainda de segurança total em decorrência 
de um planejamento dos mais felizes e 
completos, que a tudo previu, desde a 
regularização do Rio São Francisco, com 
complexas obras para defender as vár
zeas dos males das enchentes, que se 
agravariam com a construção da represa 
do Sobradinho, até armazenamento de 
sementes da melhor qualidade, ajuda e 
orientação técnica, financiamento e co
mercialização, através de Cooperativa 
para isso organizada, instalada e muito 
bem dotada para o alcance de seus ob
jetivos. 

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
muito prazer, eminente Senador Gilvan 
Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha - Com muito 
agrado, estou ouvindo o discurso de V. 
Ex.a, que se refere a uma região que me 
interessa, inclusive, sentimentalmente, 
pois faz parte de minha própria terra 
natal. Aliás, tomei conhecimento da reu
nião da CODE.VASF, no Baixo Sã-o Fran
cisco, à qual não pude comparecer por 
dois motivos: primeiro, porque fazia par
te de uma delegação no extremo Norte 
do País, na Comissão de Assuntos Regio
nais; secundariamente, porque até agora 
esperei ser honrado com um convite de 

S. Ex.a o Sr. Ministro, que não chegou 
a este humilde Senador da Oposição, no 
meu Estado. Na verdade, acho que o Go
verno está no caminho certo quando 
começa a fazer desapropriações em áreas 
do maior interesse. Não posso, contudo, 
deixar de manifestar minha estranheza 
em vendo como este Governo age dife
rentemente em regiões quanto ao pro
blema fundiário, já que no Baixo São 
Francisco, uma das zonas mais férteis 
do mundo, e também uma das zonas 
mais densamente povoadas do Nordeste, 
está-se fazendo desapropriação, inclusive 
em terras já programadas, algumas das 
quais com programas completos de irri
gação. No entanto, existem áreas prati
camente virgens como acabamos de ver, 
no Norte do País - e isto será objeto 
de discursos, aqui no Senado Federal, 
por parte de Membros da Comissão -
por exemplo, no Território de Roraima 
cuja extensão excede dez vezes o Terri
tório de Sergipe, e que tem apenas dois 
municípios, com 120 proprietários rurais 
legalizados, onde o Governo não come
çou ainda a reforma agrária democrática, 
que tem que ser feita neste País, e não 
se pode perder esta oportunidade histó
rica de fazê-lo, agora que o Governo tem 
condições, inclusive institucionais, para 
isto, a fim de evitar que no futuro ela se 
faça demagogicamente. Por isso, eu me 
congratulo com V. Ex.a, permitindo-me 
dizer que aguardo com muita satisf.acão, 
como elemento da Região, que realm'en
te chegue o progresso, que todos almeja
mos, ao São Francisco. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Agra
deço a V. Ex.a, eminente Senador Gilvan 
Rocha, o aparte que dá ao meu pronun
ciamento. 

Quanto ao convite que V. Ex.a diz não 
haver recebido, naturalmente, V. Ex.a já 
estava distinguido e compromissado para 
uma via·gem, como disse, à Região Norte 
do País. 

Lamento a ausência de V. Ex.a que po
deria ter tido a oportunidade de ver uma 
obra objetiva, uma obra séria, uma obra 
que, pos.so dizer a V. Ex.a, me emocionou. 
Vi Prefeito do P,artido de V. Ex.a diri
gindo-se ao Ministro Rangel Reis, dizen
do-lhe que estava satisfeito com o que 
havia sido executado no seu Município e 
era solidário com o que estava sendo 
realizado pelo Governo Federal. 

Vi homens, já com a sua gleba de terra 
em trabalho de produção, também aper
tarem a mão do Ministro, dizendo: 
"Agora, sim, agora, estamos satisfeitos 
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pelo que está sendo feito e leve o nosso 
agradecimento ao Presidente da Repú
blica." 

Como disse no meu discurso, há dois 
anos, desta Tribuna, fiz pronunciamento 
elogiando, enaltecendo o Decreto n.0 

71.178, de 29 de setembro de 1972, que 
fora assinado pelo Presidente Emílio 
Garrastazu Médici, destinado à implan
tação do projeto de irrigação nas áreas 
de Itiúba, em Alagoas, e Propriá, em Ser
gipe. 

E, hoje, dois anos depois, estamo.s ·~~ui 
para aplaudir uma obra extraordman~, 
que deveria .ser vista por todos os brasi
leiros, e que está sendo implantada no 
Baixo São Francisco, pelo Governo Fe
deral. Muito obrigado a V. Ex.a. 

Em Propriá, no Estado de Ser~I!e, já 
estão assentados e em plena at1v1dade 
250 parceleiros. Em Itiúba, no Estado ~e 
Alagoas, todos os diques e canais est.ao 
concluídos e o terreno comega a ser siS
tematizado. Ao todo, 850 famílias estarão 
produzindo em 1976. E _já .se começa; o 
trabalho intenso nas varzeas do Cotin
guiba, Marituba e Betume. E l?go se 
seguirão as de Brejo Grande e Pmdoba. 
É a concretização de um dos mais com
pletos e bem elaborados Projetes de De
senvolvimento Rur.al Integrado, para 
cuja execução o Governo do emi;nente 
Presidente Ernesto Geisel, atraves do 
Ministério do Interior, convocou Gover
nos dos Estados de Sergipe e Alagoas, 
Prefeituras de mais de 40 Municípios, 
SUDENE, órgãos de diversos outros ~
nistérios e obteve a importante contn
buicão do Banco Mundial, agente finan
ceiro das Nações Unidas, representando 
os povos de todo o Mundo. 

Pude, Senhor Presidente, ter uma visão 
do que será em futuro bem próximo toda 
aquela vasta região, aquele extenso vale. 
A técnica permitirá que os agricultores 
possam colher duas safras por ano, com 
um rendimento de 4 mil a 5 mil quilos 
por hectare em cada safra, sem riscos 
de espécie .alguma, com toda a assistên
cia e definitivamente libertos das amea
ças das cheias! E, o que é o mais impor
tante, a transformação .social de popu
lações que percebem isso, tanto assim 
que não regateiam entusiasmo e mani
festam plena confiança no Governo, pois 
estão seguros quanto ao seu futuro! 

É um projeto ousado, de alto sentido 
social e econômico, que vai operar uma 
verdadeira metamorfose nos 250 mil hec .. 
tares que se dividem pelas duas margens 

do São Francisco, desde o Pão de Açúcar 
até a sua foz! 

O que vi e o que viram todos aqueles 
que participaram do Encontro realizado 
no meu Estado foi o planejamento, já 
na fase das magníficas realidades. Re
giões já redimidas e incorporadas ao 
progresso do Brasil, obras caras e com
plexas, em rápido ritmo de realização, 
graças aos recursos assegur.ados pelo 
Governo do eminente :Presidente Ernesto 
Geisel e financiamento do Banco Mun
dial! 

Constatamos também que o povo en
tende o que está acontecendo. Há ale
gria, euforia e confiança entre os par
celeiros já transformados em proprie
tários de terras do mais alto índice de 
produtividade, bem como daqueles que, 
vendo tudo isso com seus próprios olhos, 
anseiam pe1o dia em que o projeto estará 
totalmente concluído e também eles se 
incluam entre os beneficiários de uma 
das mais importantes e bem sucedidas 
realizações do atual Governo, e da qual 
resultará a redenção do Baixo São Fran
cisco! 

Mas acredito que dos atos de que par
ticipei nessa viagem, nenhum terá maior 
significado do que a cerimônia de en
trega de 200 títulos de terras no Núcleo 
de Produtores Rurais de Propriá. Autên
ticos documentos de emancip.ação eco
nômica de dedicados colonos e que bem 
simbolizam a política do Presidente Er
nesto Geisel, de promover socialmente o 
homem brasileiro, notadamente o ho
mem que trabalha a terra. Os títulos 
foram emitidos pelo Presidente da 
CODEVASF, Engenheiro Nilo Peçanha 
Araújo de Siqueira e o Chefe da 6.a Agên
cia Regional, Engenhelro José Augusto 
Gama d::t Silva, que na oportunidade ex
pôs sobre o programa desenvolvido pela 
CODEVASF, no Baixo São Francisco. 

Antes do encerramento falaram os 
parceleiros · Edésio Vieira de Melo e 
Francisco 'Messias Santos, agradecendo 
ao Governo Federal a medida que consi
deravam de grande alcance social e hu
mano; o Ministro Rangel Reis, que rea
firmou a posição firme do Governo do 
Presidente Ernesto Geisel "em promover 
o desenvolvimento sócio-econômico da 
Região" e, encerrando, o Governador 
José Rollemberg Leite, que disse da gran
de satisfação em ver realizada em Ser
gipe uma grandiosa obra que virá bene
ficiar uma grande área do Estado, que 
muito irá contribuir para o desenvolvi
mento econômico de Sergipe, feito em 
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bases integradas de que surge como pri
meira preocupação a integração do ho
mem sergipano nos seus resultados. Daí 
ter manifestado a gratidão do Governo 
e do povo sergipanos a·o Governo Federal 
que, através de pr·ogramas dessa natu
reza, cada vez mais se .credencia ao res
peito e ao aplauso dos brasileiros. 

Sr. Presidente, para quem, como eu, 
peleja, há tantos, anos em favor do de
senvolvimento do Nordeste e da melhoria 
das condições de vida dos nordestinos, 
foi confortadora essa viagem. Afinal se 
verifica que valeu a pena toda a nossa 
luta. O que vimos foi realizado e o que 
está em realização infunde-nos confian
ça e otimismo com relação ao futuro, 
sentimentos de que participam as popu
lações daquelas regiões. 

De fato, o que se vem fazendo no setor 
da irrigação e da colonização agrícolas 
do Baixo São Francisco merece aplausos 
e deveria ser levado a.o conhecimento de 
todo ·o povo brasileiro, de forma ampla, 
para que este bem se aperceba dos 
gigantescos esforços que vêm sendo reali
zados em todo o País pelos Governos da 
Revolução, par.a resolver problemas se
culares. O que se vê, contudo, é que o 
Governo cumpre o seu dever e realiza a 
sua obra intenso à promoção e imune à 
demag~ogia. E vai deste modo redimindo 
milhões de brasileiros, em situação so
cial e económica a mais aflitiva, em de
corrência de fatores que escapam à sua 
capacidade de luta, pois oriundas da 
própria natureza. 

Não é apenas confortador o que o Mi
nistro Rangel Reis me proporcionou ver, 
ao convidar-me para o encontro reali
zado no meu Estado. É isso necessário, 
indispensável para que não nos percamos 
na desesperança e constatemos a exten
são e profundidade do trabalho que, em 
todos os setores e em todo o Território 
Nacional, vem sendo empreendido pelo 
Governo do eminente Presidente Ernesto 
Geisel. Não só para que o Brasil se torne 
o quanto antes uma grande potência, 
como sobretudo para a ascensão social 
de todo o povo brasileiro, com ênf,ase 
especial para as camadas menos favore
cidas! 

Sr. Presidente, teria que me alongar 
muito para bem informar esta Casa do 
que vi no meu Estado. Não cansarei, 
porém, meus Pares e me limitarei ao 
escasso tempo de que disp·onho. Por esta 
razão, incluo neste meu discurso texto 
de nota divulgada pela CODEVASF, pu-

blicada na Imprensa Sergipana e assi
nada pelo engenheiro Nilo Peç,anha 
Araújo de Siqueira, competente. e dinâ
mico Presidente dessa Companhia, na 
qual constam todas as informações sobre 
o que está sendo realizado no Baixo São 
Francisco. Tamanha a importância e 
complexidade do trabalho da CODEVASF 
naquela região, que, para sua compreen
são, incluo neste meu discurso notas que 
sobre o mesmo me foram fornecidas pelo 
engenheiro José Augusto Gama da Silva, 
chef·e da 6.a Agência Regional da 
CODEVASF. Da leitura desses dois do
cumentos, poder-se-á bem avaliar o pro
jeto em avançada realização no Baixo 
São Francisco, região que será transfor
mada num dos mais belos e prósperos 
vales deste País. Isto me p,avece impres
cindível, pois considero do dever de todos 
nós, de todos os brasileiros bem inten
cionados e que, assim, ambicionem em 
ver o Brasil tornado grande potência e 
seu povo libertado da pobreza e das no
tórias dificuldades em que vive, bem in
teirar-se do que realmente está sendo 
feito par.a o alcance desses objetivos. 
Não há ninguém neste País que ignore 
ser o Nordeste ainda uma região-proble
ma; que de.sconheça as tristes condições 
de vida no nordestino. Preciso se torna, 
Sr. Presidente, que também todo brasi
leiro que colabora para o esforço do de
senvolvimento nacional conheça o que 
vem sendo feito naquela região. 

É necessário que todos saibam o que 
está sendo realizado no Baixo São Fran
cisco, cuja completa e definitiva trans
formação em bela, rica e saudável região 
está em vias de ser alcançada. 

Sr. Presidente, re.afirmando meus 
agradecimentos ao ilustre Ministro Ran
gel Rei.s, pelo convite que me fez, a fim 
de v·er de perto obra de tal envergadura, 
felicito também o operoso Presidente da 
CODEVASF, Engenheiro Nilo Peçanha 
Araújo de Siqueira, Dir·etores, técnicos e 
todos que lá trabalham, pela gr.ande obra 
que realizam, nos Estados de Sergipe e 
Alago as. 

A ação do Governo Federal no meu Es
tado, não tenho dúvidas, encontrará 
sempre a correspondência da ação do 
Governo sergipano, perfeitamente iden
tificado com os pressuposto.s da p.o
Iíti.ca económica e social do Presidente 
Ernesto Gei.sel. O Governador José Rol
lemberg Leite, à frente de uma equipe 
competente e motivada, saberá transfor
mar em realidade todo o apoio que a ele 
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tem sido dado pelo Governo Feder:al. a 
partir da ação integrada da qual não se 
afasta. 

Solicito a V. Ex.a, Sr. Presidente, consi
derar parte integrante deste meu pro
nunciamento o texto do discurso profe
rido pelo Governador José Rollemberg 
Leite, na reunião de abertur:a do Encon
tro sobre o Desenvolvimento Integrado 
do Baixo São Francisco, a nota oficial 
da CODEV ASF, assinada pelo Presidente 
Nilo Peçanha Araújo de Siqueira, publi
cada nos jornais de Sergipe nos dias 18 
e 19 de junho e o Relatório do Enge
nheiro José Augusto Gama da Silva, 
Chefe. da 6.a Agência Regional da CO
DEVASF, localizada em Propriá, Sergipe. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que 
novas esperanças se abrem no cor:ação 
dos nordestinos. A ação continuada dos 
Governos da Revolução começa a pro
duzir os seus resultados benéficos. No 
momento temos no Presidente Ernesto 
Geisel um homem profundamente preo
cupado com a reabilitação da nossa Re
gião, como também orientado o seu Go
verno para a solução ds problemas so
ciais do povo brasileiro de modo geral. 
Vai, assim, conquistando o aplauso da 
Nação, sendo digno de registro o reco
nhecimento que lhe têm dado as cama
das mais humildes da população. Foi o 
que c-onstatei em meu Estado e o que 
também constatou o Ministro Rangel 
Reis, a quem coube recolher as manifes
tações mais afetivas de agradecimento 
do povo sergipano. 

Acredito ser esse o sentimento em todo 
o Pais, pois se tem rev·elado o Presidente 
Ernesto Geisel realmente obstinado em 
levar a prosperidade, a paz e a felici
dade a todos os lares brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE

NADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO. 

Discurso proferido pelo Governador 
José Roilemberg Leite, na sessão de 
instalação do Encontro sobre o Desen
volvimento Integrado do Baixo São 
Francisco: 

Exmo. Sr. Superintendente da SUDENE; 
Exmo. Sr. Presidente da CODEVASF; 
Demais Autortdades, presentes ou repre-

sentooas; 
Meus Senhores, 
Minhas Senhoras: 
Neste momento e neste local, Aracajú se 

torna palco de um acontecimento muito im-

portante para os destinos da Região e do 
próprio Estado. 

~ que se desenvolve, aqui e agora, um 
encontro oficial de elevadas autoridades e 
técnicos da1 Administração Federal, para dis
cussão de assuntos vinculados à problemá
tica desenvolvimentista da Região do Baixo 
São Francisco, na qual se incrustam extensas 
áreas de terra do Estado de Sergipe. 

Mais precisamente, mantém-se este ele
vado encontro para discussão do arrojooo 
projeto de irrigação e colonização de áreas 
agricultáveis do Baixo São Francisco, a car
g.o da CODEVASF, de cujo sucesso passam 
a depender a valorização econômica e a 
melhoria1 social da região. 

Consciente da magnitude do evento e da 
seriedade com que serão debatidas as ma
térias inscritas na programação do encon
tro, o mundo social e político sergipano para 
aqui faz convergir o foco das suas Sltenções. 

Diante desse fato, portanto, e dos motivos 
que o determinaram; frente à expectativa 
que o envolve e às perspectivas alentadoras 
que dele se projeta, natural seria que o Go
vernador do Estado também comparecesse 
a esta Reunião, em pessoa. 

E ele aqui se encontra, Sr. superinten
dente, Sr. Presidente, para dar testemunho 
da sua confiança na seriedade de propósitos 
de Vossas Excelências e dos seus dignos 
assessores; para mamifestar seus votos de 
pleno êxito nP. implantação desse importan
te Projeto; p:'.:a dar aos Srs., de viva voz, 
os mais expressivos votos de boas-vindas e 
de feliz estada nesta alegre Capital. 

O povo sergipa~D.o, como. parcela consciente 
da gente brasileira, passou a enxergar nos 
eventos dessa natureza a marca revolucio
nária da eficiência técnica e da maturidade 
política, com que hoje são diagnosticados, 
equacionados. e resolvidos os assuntos de 
governo. 

Como legitimo Representante desse mesmo 
povo, o Governador do Estado confia em 
que Vossas Excelências saberão casar a pre
cisão técnica dos estudos económicos, com a 
sensibilidade social que deve presidir as de
cisões politicas e administrativas. 

Estejam em casa, Srs. sintam-se à von
tade. Que a suavidade do convívio atenue 
as asperezas do trabalho ... 

Nota oficial dan CODEV ASF, assinada 
pelo seu Presidente, Engenheiro Nilo Pe-
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çanha Araújo de Siqueira, publicada nos 
jornais: 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do 
São Francisco - CODEVASF 

NOTA OFICIAL 

A Companhia de Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco - CODEV ASP - ao en
sejo do encontro de seus dirigentes 'e técni
cos com autoridades e técnicos dos Governos 
de Sergipe e Alagoas, tendo a presença de 
representantes de outros órgãos federais e 
dos legisladores estadual e federal - para 
estudo e equacionamento dos problemas co
muns relacionados com o desenvolvimento da 
região do Baixo Francisco, tem o prazer de 
comunicar a essa autoridade e ao povo desses 
dois Estados, que o Banco Mundial (BIRD) 
em reunião da sua Diretoria, no dia 9 de ju
nho, aprovou a concessão de um financia
mento inicial de 23 milhões de dólares 
(Cr$ 180 milhões de cruzeiros) ao Governo 
Brasileiro, para complementar os recursos na
cional, da ordem de Cr$ 400 milhões, destina
dos à execução do projeto de desenvolvimen
to integrado do Baixo São Francisco, que visa 
à implantação de um sistema complexo de 
infra-estrutura física, social e de serviços ca
pazes de promover, a médio prazo o apro
veitamento racional das possibilidades da 
área, que abrange aproximadamente 250 mil 
hectares em 48 Municípios. 

1 - A primeira etapa do projeto, já em 
execução, consta da proteção das várzeas pro
dutoras de arroz, contra a inundação perma
nente que ocorreria em conseqüência da 
construção da Barragem de Sobradinho, pelo 
aumento da vazão mínima de jusante de um 
valor igual ao dobro da atual. 

Para esse fim serão construidos cerca de 
100 quilómetros de diques em ambas as mar
gens do São Francisco, dotados de um sis
tema de bombas que possibilitará a alimen
tação e a retirada de água das várzeas. 

Essas obras terão que estar concluídas até 
o fim de 1977, para evitar a inundação per
manente de grande parte das várzeas, tendo, 
pois, caráter de emergência. 

O baixo curso do Rio São Francisco ficará - , 
com a vazao regularizada em torno de 
2.100 m3/s, que hoje se verifica, e que per
mite o cultivo de 15.000 hectares de arroz, 
dos quais 9. 000 ha na dependência direta 
dessa variação de vazão, que deixará de ocor
rer. 

2 - Uma vez protegidas as várzeas serão 
trabalhadas com base em um sistema de ir-

rigação de drenagem racional e moderno, a 
exemplo do que está sendo feito em Propriá 
Sergipe e Itiúba, Alagoas, para o que será. 
indispensável à reformulação das parcelas 
produtoras e adequá-las, em tamanho, à for
ça de trabalho da famllia parceleira e às 
suas ·necessidades económicas mínimas para 
concecução e m·anutenção de um padrão de 
vida adequado. 

Além das duas várzeas indicadas, onde já 
estão assentadas 200 das 850 famílias pre
vistas para exploração das áreas irrigadas, a 
partir de 1976, serão trabalhadas as várzeas 
de Betume, Marituba, Boacica, Cotinguida, 
Brejo Grande e Pindoba, perfazendo um 
aproveitamento de 33.000 hectares com irri
gação beneficiando diretamente 8.000 famí
lias(cerca de 40.000 pessoas). 

De acordo com esse sistema e com introdu
ção de melhores sementes e assistência téc
nica, a produção doca! de arroz poderá ser 
quadruplica:da, com duas safras anuais, 
equivalendo a 120.000/150.000 toneladas por 
ano, no valor médio global, aos custos atuais 
de Cr$ 250 milhÕes, que representará uma 
contribuição tributária de ICM, aos Estados 
produtoras, da ordem de Cr$ 38 milhões. 

3 - Para a realização das inadiáveis obras 
de defesa, e de melhor aproveitamento eco
nômico-social das várzeas, é imprescindível 
a ocupação de áreas de terras com diques e 
canais, e substância! alteração na estrutura 
fundiária local, caracterizada hoje por mi
nifúndios e consideráveis latifúndios, quase 
todos produzindo em parcelas mínimas, sob 
um sistema incapaz de assegurar substância 
satisfatória às famllias produtoras. 

O Decreto n.0 75.482 de 17 de março de 
1975, terá sua aplicação pela CODEV ASF. 
rigorosamente dentro das necessidades do 
projeto, respeitando as áreas em produção 
irrigada r a c i o n a I, sob assistência da 
CODEVASF, e indenizando o que vier a ser 
desapropriado, pelo pagamento à vista do 
valor justo atual das terras e benfeitorias, 
sem quaisquer restrições nem especulações, 
conforme a Lei, às expressas recomendações 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República. 

4 - As indispensáveis obras de infraes
truturas físicas, sociais e de serviços deverão 
desenvolver-se paralelamente, com a efetiva 
contribuição dos Estados, Municípios e de 
outros órgãos setoriais do Governo Federal. 
Reunião especifica sobre a articulação entre 
o Governo Federal e os Governos de Sergipe 
e de Alagoas se realizará nos dias 19 e 20 
de junho. 
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A ação da CODEV ASF e dessas entidades 
se estenderá à psicultura, à pecuária, a vários 
produtos agrícolas com respectiva indus
trialização local, levando o progresso, o de
senvolvimento económico e o bem-estar so
cial a toda a área de influência do Baixo 
São Francisco. 

Esta área prioritária conta ainda com uma 
razoável infraestrutura de estradas e ener
gia elétrica, muitas das quais construídas 
por este órgão, um eficiente serviço de assis
tência técnica, com base no crédito rural 
orientado, incontáveis sistemas de abasteci
mento d'agua, e, dentre outros, com um pro
jeto de motemecanização. 5 - Ao prestar informações às autorida

des e ao povo de Sergipe e Alagoas, quere
mos manifestar o propósito de aplicar me
lhor dos nossos esforços e da capacidade de 
trabalho da CODEVASF, órgão vinculado ao 
Ministério do Interior, solicitando e agrade
cendo a compreensão e o apoio de quantos 
queiram somar conosco na magnífica opor
tunidade de servir ao desenvolvimento eco
nômico e social da Região do Baixo São 
Francisco. 

Eng,0 Nilo Peçanba de Siqueira, Presidente 
da CODEVASF. 

Relatório do Engenheiro José Augusto 
Gama. da Silva, Chefe da 6~ Agência da 
CODEVASF, localizada em Propriá. 
Sergipe: 

Após a c u r a d o s estudos, elegeu a 
CODEV ASF para o Baixo São Francisco duas 
áreas-prioritárias - designação atualizada 
de áreas-programa. 

A primeira corresponde à Bacia Leiteira 
Alagoana e a área de composição edafoclimá
tica idêntica do Estado de Sergipe. No ob
jetivo primordial de atender à sua vocação 
natural, construímos em Batalha - AL, cen
tro geoeconômico e social da Bacia Leiteira. 
uma modelar Central de Inseminação Artifi
cial que, além de preparar mão-de-obra qua
lificada, está, através dessa nova tecnologia, 
promovendo um gradativo melhoramento no 
padrão genético da raça holandesa p;o. A 
resposta foi imediata e o Governo de Alagoas, 
mediante convênio conosco, edificou uma 
usina para secagem de 200.000 litros de leite 
diários. Em apoio ao programa de pecuária, 
construúnos a maior obra de arte do Estado. 
a ponte sobre o Rio Ipanema e a ponte no 
rio Jacaré-dos-Homens. Em convênio com 
a CASAL, ajudamos, em todas as fases, a 
realizar o antigo e justo anseio de seus ha
bitantes, levando água do Rio São Francisco 
a 17 municípios da Bahia Leiteira. Sua 
grande Adutora, a maior da América Latina, 
se acha em operação normal, bem como a 
Adutora do Agreste, servindo a 7 localida
des. Em Sergipe, estamos a implantar um 
projeto de pecuária de corte, estimulando o 
Indubrasil e introduzindo o Nelore. A seme
lhança do Estado vizinho, estamos, em con
vênio com o DESO, a implantar a Adutora 
Sertaneja, que servirá a 10 comunidades. 

A segunda área prioritária abrange as 
várzeas inundáveis, cujos problemas se amal
gamam e se confundem nas duas margens. 

Respaldando consideravelmente as neces
sidade::; coletivas, iniciamos programas de suf
nocultura, avicultura e revenda de insumos 
básicos, transferidos em seguida à COMASE 
e à COP AL, alocando a CODEV ASF vultosos 
recursos, dentro do esquema federal de re
forço às iniciativas estaduais. A pisci
cultura também foi e continua sendo bas
tante contemplada. A mecanização das ta
refas agropecuárias, meta considerada im
portante pela CODEVASF, permanece em 
franca ascensão, constituindo-se a nossa pa
trulha motomecanizada na mais operosa do 
Nordeste Brasileiro oferecendo . ao rurícola 
ribeirinho uma instituição realmente empre
sarial. 

O levantamento Socio-Econômico do Baixo 
São Francisco, elaborado pelo Instituto Joa
quim Nabuco de Pesquisas Sociais e o Plano 
de Ação para os Vales úmidos, preparado 
pela ANCARSE, definiram com proibidade a 
situação local. 

Existe na região boa disponibilidade de 
mão-de-obra, que, apesar de não ser especia
lizada, apresenta uma certa experiência, ad
quirida através do tempo em que cultiva a 
terra. 

Não obstante a escassez de dados relativos 
a emprego no Estado de Sergipe, pode-se 
dizer, pelos elementos disponíveis, que a eco
nomia sergipana não tem conseguido absor
ver percentual satisfatório de sua força de 
trabalho. 

De um modo geral, a mão-de-obra empre
gada na agricultura da ·região é constitui
da pelos meeiros e seus familiares, que são 
responsáveis diretos por grande parte das 
atividades de exploração, complementada por 
assalariados temporários que executam as 
tarefas de responsabilidade do proprietário 
da terra. Não existe, praticamente, o assa
lariado permanente. Além da exploração de 
arroz, a mã6-de-obra é também empregada 
na exploração de outras culturas, como man
dioca, milho, feijão e algodão, e ainda a pes
ca nas lagoas, geralmente em regime de mea
ção, quando não em terras cedidas pelos 
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proprietários e cuja produção é destinada, 
basicamente, ao consumo de suas famílias. 

As informações coletadas por intermédio da 
pesquisa de campo indicam que a média 
de meeiros por propriedade é de 29. Sendo 
a região estudo constituída de 573 proprie
dades, pode-se considerar essa média para 
todas propriedades existentes, perfazendo, 
portanto, um total de 16.617 meeiros. Con
siderando-se, ainda, a média de dois depen
dentes por meeiro, integrados na cultura do 
arroz, verifica-se que o número de pessoas 
dedicadas à atividade rizícola compreende 
aproximadamente 49.851. Sendo de H4.882 
habitantes a população total dos Vales 
úmidos, em Sergipe, tem-se uma percenta
gem razOável de 43% dessa população, for
mada por pessoas que, não tendo terras para 
plantar, fazem o cultivo do arroz em regime 
de meação. 

Apesar de a cultura do arroz absorver gran
de parte da população econômicamente ati
va, pois além dos meeiros, há os proprie
tários das terras e os industriais, é bastan
te acentuado o elevado número de desempre
gos existentes. 

A população econômicamente ativa do se
tor secundário representa um percentual bem 
inferior ao setor primário, no Estado de Ser
gipe, especialmente na região abordada. O 
setor secundário, se bem que de forma ge
neralizada se utilize de maquinário obsoleto 
que demanda grande número de operários, 
não tem conseguido absorver a mão-de-obra 
que é ofertada no mercado de trabalho. 

As indústrias existentes na região são ba
sicamente as de beneficiamento do arroz e 
uma ou outra, de pequeno porte, orientada 
para o beneficiamento do algodão. Ademais, 
verifica-se também a existência de peque
nas indústrias de transformação, como as de 
laticfnio, panificações, etc., que absorvem 
uma quantidade insignificante de mão-de
obra. 

As dezoito indústrias abrangidas na pes
quisa apresentam uma estrutura operacio
nal limitada, devido à condição de pequenas 
indústrias que são. Dentre o pessoal empre
gado nas citadas indústrias, encontram-se 
33 pessoas no setor administrativo e 52 no 
setor de produção, perfagendo um total de 
85 empregos permanentes. Além destes, 
existe uma oferta que varia em torno de 60 
a 90 empregos temporários, em decorrência 
de trabalhos extras que surgem normalmente 
nos períodos da safra propriamente dita. 

Já no setor terciário, a ativldade que mais 
se destaca no que se refere à capacidade de 
absorção de mão-de-obra, é o comércio, se-

guido do serviço que absorve parte consi
derável da mão-de-obra deslocada para es
te setor. Ao contrário do setor secundário, 
o setor terciário tem revelado um incremento 
no ritmo de criação de empregos. O cons
tante êxodo de mão-de-obra desqualificada, 
para os centros urbanos, contribui para o 
crescimento dos · chamados aglomerados ur
banos subnormais e como decorrência do 
fenômeno a criação, em grau acentuado, de 
empregos disfarçados e outras ocupações 
inúteis e improdutivas. Ressalte-se que estes 
estudos foram executados em 1972. 

A concorrência por um pedaço de terra, 
entre aqueles que não a possuem, a fim de 
atingirem uma simples condiç·ão de sobrevi
vência, condiciona-lhes uma série de imposi
ções por parte dos donos das terras, o que 
define evidentemente, a situação de sujeição 
em que vivem. Estas condições impostas pelos 
proprietários de terras parecem estar ligadas 
diretamente ao regime do rio, fazendo com 
que o proprietário divida com os meeiros os 
riscos do cultivo do arroz. De certo modo, 
há uma exploração do proprietário de terra 
em _relação ao meeiro, pois, estando a explo
raçao do arroz na dependência direta das 
enchentes do rio, os donos das terras utili
zam-se da mão-de-obra dos meeiros dividin
do com eles os riscos a que estão' sujeitos 
devido a fatores decorrentes do regime d~ 
São Francisco. 

Por outro lado se fazem sentir de forma 
acintosa, os reflexos de uma est~tura agrá
lho distorcida, com suas relações de traba
lho absoletos que vão resultar exatamente 
nas fortes pressões sobre os proprietários 
das ~rras, levando-os a resistir quanto à 
adoçao de uma mentalidade tipicamente em
presarial. O. sistema de parceria agrícola que 
predomina em toda zona produtora de arroz 
provoca conseqüências altamente negativas, 
onde avulta o desestimulo à implantação de 
uma estrutura empresarial nos estabeleci
mentos agrícolas. 

Esta situação atesta o precário padrão de 
vida da maior parte das famílias que, direta 
ou indiretamente, estão envolvidas na agri
cultura da região. 

A grande densidade pOpulacional, cerca de 
52. pessoas por km2, a excessiva concentra
ção de propriedades, com 7% das fazendas 
ocupando 82% cl,a superfície total e menos 
de 100 proprietários controlando praticamen
te 90% da área global; a renda "per capita" 
insignificante de U$ 80 mensais, dados do 
BffiD, 1968 e 1969, a violenta fragmentação 
de propriedades rurais; os baixos índices de 
aproveitamento dos solos; o condenável sis
teme. de exploração; a necessidade de neu-
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tralizar os efeitos negativos da operação da 
barragem de Sobradinho e, desprezando inú
meros argumentos, e compromissos do Go
verno Brasileiro, recomendarem uma subs
tancial modificação no status quo. 

Com o fito de propiciar orientação segura 
à faina agropecuária, desenvolvemos traba
lhos que visam à introdução de novas cul
turas, o emprego de técnicas de condução, 
cultivo, fertilização, combate às pragas e 
doenças. Em suma, desenvolvemos uma tec
nologia racional de aproveitamento dos re
cursos de solo e água. 

Trata-se de um programa pioneiro, porque, 
para praticarmos a experimentação agrícola 
irrigada, contamos com os centros físicos de 
Marituba e Propriá, além de um "pool" de 
entidades. 

Pesquisas e ,experimentos são, portanto, 
fatores ponderáveis na elevação dos padrões 
de rentabilidade das culturas, graças aos es
forços dispendidos tanto em termos de re
cursos financeiros como de "know-how" es
pecializado dentro e fora do País. As pes
quisas e experimentações, envolvendo o ar
roz, conduzidas nesta área, e os excelentes 
obtidos com as variedades SML-467, ESAV-36, 
TAWNAN, SUVALE-1 são atestadas, de ma
neira eloquente, pelos rizicultores. Compro
vamos um incremento, na produtividade, de 
300%. 

Urgenciava um incontinenti aproveitamen
to desse fabuloso potencial. Providenciamos 
a elaboração dos estudos abaixo descritos: 

- Levantamento aerofotográficos nas es
calas de 1:2.000, 1:5.000 e 1:25.000. 

- Estudo de viabilidade técnico-económi
ca do Projeto Itiuba/Propriá. 

- Projeto executivo do Projeto Piloto de 
Marituba (cOnvênio com a SUAVAL). 

- Plano Diretor de Desenvolvimento 
Agropecuário de 200. 000 ha. 

- Estudo de viabilidade técnico-económica 
de Boacica. 

- Estudo de viabilldade técnico-económica 
de Cotinguiba. 

- Estudo de viabilidade técnico-económica 
de Marituba. 

- Estudo de viabilidade técnico-económica 
de Betume. 

- Projeto executivo de Betume I. 

- Relatório de identificação do Projeto 
de Emergência. 

- Projeto executivo do dique de Boaclca. 

- Projeto executivo do dique de Pindoba 
e Cotinguiba. 

- Projeto executivo do dique de Brejo 
Grande. 

- Documentação para licitação das obras 
e equipamentos do Projeto Betume e de 
Emergência. 

Projeto Itiuba/Propríá. 

Aproximadamente 1.800 famílias de me
eiras e pequenos proprietários se distribuíam 
sobre a área do Projeto, em caráter perma
nente ou transitório, o que representa uma 
relação homem;terra, em hectare, da ordem 
de 1,4. 

A rizicultura era a principal atividade, 
concorrendo com 75% do valor bruto da pro
dução, e a produtividade de 1.200/na/ano, 
com flutuações marcantes - de 10 a 
3. 00/kg/ha. 

O cadastro técnico em 1972 evidenciou a 
existência de 449 imóveis, dos quais 189 em 
Propriá e 260 localizados em Itiuba. Sua 
análise indica que 80% das propriedades es
tavam situadas entre os extratos de O a 3 
ha. e detendo somente 10% da área total. 
Em Propriá, 2,3% das propriedades detinham 
48,9% da superfície total, beirando a concen
tração absoluta. A distribuição de proprie
dades, ainda que mais regular, apresenta dis
torções: 80% dos imóveis eram locados na 
faixa de O a 1 ha. Os resultados revelavam 
um aspecto profundamente desabonador, 
quando 31% das propriedades em torno de 
1 ha. configuravam a área agrícola de maior 
fragmentação conhecida no Brasil. 

Ademais, acostumamo-nos a ver e sentir 
o espetáculo deprimente das corriqueiras 
frustações de safras. Freqüentemente, plan
tava-se até 3 vezes para incertamente se 
colher uma. Perdia-se por falta de chuva, 
ou por excesso. Nenhuma relação de trabalho 
unia o proprietário ao trabalhador. Compro
va o obsoleto e aviltante sistema de meação. 

O Projeto "Itiuba/Propriá" integrando a 
politica do Plano Nacional de Irrigação 
(PNI), e mais tspecificamente o PROV ALE, 
visa, atender aos seguintes objetos: 

- Contribuir para o desenvolvimento ge
ral da Regi·ão do Baixo São Francisco, pela 
criação de fluxo contínuo de bens e serviços, 
acionando setores e áreas estratégicas di
versas como a de produção (crédito, assis
tência técnica, pesquisa e experimentação, 
beneficiamento e comercialização, cooperati
vismo), além de energia e transportes; 

- Contribuir para a produção de alimen
tos e matérias-primas destinados ao mercado 
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interno regional, de maneira a substituir 
paulatinamente as impQrtações de outras 
regiões do Brasil; 

- Elevar os niveis de vida dos agriculto
res da área; . 

- Possibilitar um aproveitamento hidro
agrícola de baixo custo, utilizando, na me
dida do possível, a infra-estrutura existente; 

- Servir de base de orientação para as 
demais várzeas do Baixo S. Francisco. 

Sob o ponto de vista da engenharia, o 
objetivo do projeto é o de defender os perí
metros de Itiuba e Propriá contra as en
chentes do São Francisco, dos riachos e das 
bacias vertentes, e de dotá-los de um com
pleto sistema de drenagem e de irrigação, 
próprio para uma agricultura irrigada du
rante todo o ano. 

O sistema proposto permitirá a defesa das 
áreas antes e depois de concluída a Barragem 
de Sobradinho. Esta, regularizando o São 
Francisco, fornecerá, no período de estiagem, 
uma vazão superior à atual, o que acarretará 
um nível d'água com altitude superior ao 
das várzeas, inundando-as completamente. 

Protegendo e irrigando durante todo o ano, 
obter-se-ão duas abundantes colheitas de 
arroz por ano nas várzeas e meio combro, e, 
a longo prazo, duas ou mais culturas diver
sificadas nas elevações de margem. Esta si
tuação contrastará violentamente com a 
atual; uma colheita aleatória de arroz nas 
várzeas e perspectiva de perda total da área 
após a regularização do São Francisco, com 
a Barragem de Sobradinho. 

Sob o ponto de vista socio-econômico, o 
Projeto prevê o assentamento de 727 famí
lias, sendo 311 em Itiuba e 416 em Propriá, 
em sistemas de unidades familiares e/área 
de 4 ha. e voltadas para a produção rizícola. 

Caracterização Geral das Obras e 
Equipamentos 

Os critérios de planejamento das obras e 
equipamentos visaram a atender às caracte
rísticas básicas do Projeto e podem ser assim 
resumidas: 

- assegurar a proteção das áreas irriga
das contra as cheias do São Francisco, e 
contra as enchentes dos riachos afluentes e 
contra o escoamento das águas de chuvas 
das bacias vertentes; 

- proporcionar a irrigação por gravidade 
das terras baixas, com menos de 3,0 m de 
altitudes; 

- utilizar, tanto quanto possível, as esta
ções de bombeamento, necessárias à drena-

gem, para a elevação de água para a irriga
ção dos terrenos situados a altitude mais 
elevada. 

Essas obras visam a defender os períme
tros contra as cheias do São Francisco, que 
ocorrem normalmente de dezembro a março, 
contra as enchentes dos riachos afluentes, 
que se verificam, ordináriamente, de abril a 
julho, e ainda contra o escoamento da água 
das chuvas caídas nas bacias vertentes pró
ximas. 

Após estudos detalhados de hidrologia do 
Rio São Francisco, foi previsto um endica
mento de proteção, com a crista na altitude 
8, 70 m no local da escola linimétrica de 
Propriá, e uma declividade longitudinal de 
0,10 m;km, correspondente à do São Fran
cisco durante as fortes enchentes. 

O critério adotado para a altitude de 
8, 70 m da crista do dique fOi o de proteger 
as áreas contra as enchentes com probabi
lidade de ocorrência de 1/20 anos (altitude 
= 8,0 m), antes de Sobradinho e de 1/30 a 
1/35 anos após a construção dessa barragem, 
ficando ainda uma borda de segurança de 
0,70 m. 

A proteção das várzeas contra as enchen
tes com maiores períodos de recorrência 
elevaria bastante o custo da obra e não cor
responderia aos riscos envolvidos, que se re
sumiriam somente em perdas agrícolas além 
do rompimento de algum trecho dos diques, 
já que há perigo de perda de vida ou de 
propriedade, pois não há moradores nem 
residências nas várzeas. 

Para a seção dos diques adotou-se um ta
lude de 3 de base para 1 de altura e uma 
largura de 3,00 m para a crista, salvo casos 
especiais de passagem de estradas, onde essa 
largura será maior. 

Diques de Proteção Contra as Enchentes 
dos RiachOs (Diques Internos) 

O critério adotado no projeto dos diques 
internos foi o de localizá-los sempre nas 
bordas das várzeas, junto aos terrenos altos 
adjacentes, de modo a assegurar uma pro
teção mais econômica, além de garantir uma 
reserva de água para irrigação dos períme
tros protegidos. 

A reserva líquida formada entre os diques 
e os terrenos altos adjacentes constitue uma 
zona de amortecimento das cheias dos ria
chos, podendo reduzir sobremaneira os picos 
das enchentes e, conseqüentemente, o núme
ro e dimensões dos orifícios de passagens 
com comportas. 

Por outro lado, essa reserva margeando os 
perímetros e sendo mantida na altitude de 
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3,00 m, permitirá sua irrigaç·ão, seja por 
gravidade, para altitudes inferiores a 3,00 m, 
seja, por bombeamento, para altitudes su
periores. 

- permitir pelo controle das comportas 
a formação de uma reserva liquida em alti
tude conveniente para inigar os perímetros 
por gravidade. 

Antes da construção de Sobrinho, a re
serva liquida será mantida na altitude de 
3,00 m, durante as cheias do São Francisco 
(dezembro/abril) e após, durante todo o ano. 

Foram usadas equações e processos gráfi
cos, a fim de determinar as dimensões (al
tura da crista) dos diques e as respectivas 
áreas necessárias à evacuação das águas plu
viais, tendo-se em vista o amortecimento das 
enchentes dos riachos na zona de expansão 
formada pela reserva líquida entre os diques 
e os terrenos adjacentes. 

Como resultado dessas análises, em que 
foram comparadas várias alturas dos diques 
com os respectivos volumes da zona de ex
pansão, amortecimentos das enchentes e 
áreas ou números de comportas para a eva
cuação das águas, chegou-se à conclusão de 
que a solução mais econômica será, para 
cada uma das várzeas: 

Itiuba: com o uso de 6 comportas de 2,00 x 
2,50 m cada, é possível manter o dique, em 
sua extremidade sul, a uma altitude de 
4,85 m, que somada à borda livre perfaz ~a 
altitude total da crista de 5,60 m. A cnsta 
do dique deve ter uma declividade (marcada 
e maclive para a direção norte) de 0,10 
m/km, e a vazão de enchente amortecida 
será da ordem de 110 m3/s. 

Propriá: com o uso de 5 comportas de 
2,00 x 2,50 m, o dique poderá ser mantido a 
uma altitude de 4,25 m a montante das com
portas resultando em uma enchente amor
tecida' de 75 m3/s. Com uma borda livre de 
0,75 m, a altitude total do dique será de 
5,00 m, devendo sua crista ser marcada em 
aclive, em direção sul, de 0,10 m;km. 

Barragens com Comportas 

As barragens com comportas, assentadas 
nos diques externos, permitem a evacuação 
das águas desse rio, a fim de manter uma 
reserva liquida, exterior aos ~erímetros, ne
cessária à irrigação, por gravidade ou bom
beamento, das áreas protegidas. 

Os critérios para o planejamento das obras 
são básicamente, os seguintes: 

' 
-manter a crista da barragem na mesma 

altitude da crista do dique externo, a fim 
de impedir a entrada das enchentes do São 
Francisco; 

- dispor de um número suficiente de com
portas para a evacuação, por gravidade, das 
enchentes dos riachos e, 

O cálculo do número e dimensões das com
portas foi feito em função dos dados hidro
lógicos dos riachos e das alturas dos diques 
internos, vistos anterioremente. 

Os alargamentos a serem realizados nas 
áreas dominadas pela reserva d'água :visam 
a manter uma seção mínima entre os diques 
internos e os morros adjacentes, assim como 
nas aberturas entre dois morros por onde a 
água deve passar a fim de eliminar o es
trangulamento à evacuação das enchentes 
máximas dos riachos. 

Para Itiuba, os cortes terão uma largura 
de 40,00 m, no fundo, a fim de permitir o 
escoamento da vazão máxima amortecida de 
110m3;s. Para Propriá a largura deverá ser 
de 30,00 m e a vazão máxima amortecida, de 
75 m3;s. 

Obras de Captação 

São previstas, nos perímetros de Itiuba e 
Propriá, 3 grandes e 4 pequenas estações de 
bombeamento. 

As grandes estações destinam-se à drena
gem (chuvas e excesso de água de irrigação) 
dos perímetros e, simultaneamente, à eleva
ção de água para irrigação, enquanto as pe
quenas visam unicamente à elevação da água 
para irrigação dos terrenos com altitudes 
superiores a 3,00 m e, portanto, sem possi
bilidade de serem irrigados por gravidade. 

Os critérios utilizados para o cálculo das 
bombas foram os seguintes: 

Módulos de Drenagem 

Para a determinação do móduio de dre
nagem necessário ao dimensionamento da 
capacidade máxima das bombas foi previsto 
o escoamento da chuva decenal máxima 
(87 mm/24 horas), caída no perímetro, posto 
ao abrigo das águas exteriores. Dtirante o 
restante do tempo, as bombas funcionarão 
com capacidade reduzida somente necessária 
à eliminaç·ão das pequenas chuvas e excesso 
de água de irrigação, podendo, assim, ter 
capacidade para a elevação da água de irri
gação, seja diretamente do São Francisco, 
seja, utilizando, em uma única operação de 
bombeamento, a água de drenagem para a 
irrigação, sempre que possível. 

Várzeas (Arrozais) 

Considerando-se o índice pluviométrico nos 
meses de abril a julho, e tendo-se em conta 
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os riscos agrícolas <atraso na preparação do 
solo e nas operações de colheita, inundação 
dos arrozais já plantados, etc.), foram ado
tactos os seguintes critérios: 

- Assegurar em 3 dias a evacuação das 
chuvas de 87 mm em 24 horas, de probabi
lidade decenal; 

- Deduzir da contribuição desta chuva os 
efeitos da evapo-transpiraç'áo ou seja, 5,5 
mm por dia ou 16,5 mm em 3 dias; 

- Calcular, conseqüentemente, os volumes 
e evacuar na base da chuva máxima; 

Combros (Outras Culturas) 

Embora os solos do combro possuam uma 
maior taxa de infiltração, a inclinação 
transversal do terreno natural contíguo às 
valetas de drenagem é forte (1 a 3%), pro
vocando uma rápida concentração das águas 
pluviais .. 

Para as culturas mais delicadas (hortali
ças), que não toleram inundação, deve-se 
admitir ter-se que evacuar em um dia essas 
águas, enquanto que para as culturas menos 
delicadas (algodão, milho, etc.) consideran
do-se os efeitos de amortecimento das águas 
nas baixadas e talvegues naturais do combro, 
pode-se estimar que a chuva decenal possa 
ser evacuada em 3 dias. 

Módulo de Irrigação 

Várzeas (arrozais) 

Para o arroz, foram determinados: 

- Vazão necessária à manutenção da 
(durante 15 dias) 3,0 1/s/ha;24h. 

- Vazão necessária à manutenção da 
inundação (durante cerca de 4 meses) 1,0 
1/s/ha/24h. 

Combros (Outras Culturas) 

Para as culturas nos combros, o módulo 
para dimensionamento das bombas determi
nado foi 0,7 1/s/ha;24h, na base de 8 horas 
de funcionamento diário da estação, sem re
posição de bombas. 

Para o conjunto de obras de captação ain
da est'áo previstas mais duas obras auxilia
res. 

As tomadas d'águas principais permitem 
a passagem de água de reserva externa ao 
perímetro para uma pequena reserva inter
na fechada por diques e a água assim 
acumulada irá ter às obras de arte especiais, 
ou seja, tomadas secundárias que levarão 
água até os canais principais. 

Obras de Distribuição 

Foram os seguintes os critérios básicos 
para o traçado e o dimensionamento da rede 
de canais de irrigação: 

- cada parcela deve ser provida de pelo 
menos uma tomada de um canal terciário 
<ou quaternário), a fim de poder ser irriga
da independentemente das outras parcelas e, 

- a rede de canais deve ser dimensionada 
de modo a assegurar o escoamento da vazão 
necessária ao alagamento dos arrozais em 
pelo menos 15 dias e a distribuição das va
zões máximas para as outras culturas (de
manda de ponta) e a manter a lâmina 
d'água acima dos pontos de entrada quando 
operando e vazão reduzida (demanda redu
zida). 

Para tal, a seção dos canais foi calculada 
na bsse de 15 1/s/24 h parcela de 4 hectares. 

Em se tratando de terrenos pesados (vár
zeas e meio-combros) cultivados e/arroz, não 
foi considerado justificável o revestimento 
dos canais. 

A forma adotada para a seção foi trape
zoidal, com o talude das paredes dos canais 
sempre de 1:1, recomendado para o tipo de 
terreno em questão e para a padronização 
dos implementes a serem usados em sua es
cavação. 

Para o perfeito funcionamento da rede de 
irrigação, que parte das casas de bombas e 
de obras de arte especiais, foram projetadas 
várias obras de arte-tipo, que serão focali
zadas no capítulo correspondente. 

Rede de Drenagem 

O critério básico para o traçado da rede 
de canais de drenagem e o dimensionamento 
dos drenes fOi o seguinte: 

- cada parcela deve ser margeada pelo 
menos por um dreno terciário ou quaterná
rio, a fim de permitir a evacuação rápida de 
suas águas sem interferir com outras parce
las. Estas águas se referem às das chuvas, 
ao excesso normal da água de irrigação <ne
cessário à renovação da água de inundação 
dos arrozais, para permitir a colheita em 
terreno seco); 

- sempre que possível, devem ser apro
veitados os canais naturais de drenagem 
existentes e, 

- a rede de drenagem deve ser dimensio
nada para dar escoamento à chuva máxima 
decenal no período de 3 dias (arrozais) ou 
período menor (outras culturas), mantendo 
o nível d'água nos drenos em cota sempre 
inferior à do terreno natural. 
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De um modo geral, para as três grandes 
estações de bombeamento (Itiuba n.0 1 e 2 
e Propriá n.0 1), que se destinam primor
dialmente à drenagem das várzeas (com pe
quena área de meio-combro), foi adotado o 
módulo visto no cálculo das bombas para o 
dimensionamento dos canais de drenagem. 

Em se tratando de tipo de cultura nas vár
zeas (arroz) e da boa drenagem natural dos 
combros, recortados por densa rede de tal
vegues relativamente profundos, não foi ne
cessário prever a drenagem agronômica, ou 
subdrenagem, para o abaixamento do nível 
do lençol-d'água, na área do Projeto. 

Rede de Estradas Internas (Caminhos) 

A rede de estradas internas obedeceu aos 
seguintes critérios básicos de traçado e di
mensionamento: 

- a rede deve se estender a toda a área 
dos perimetros, de modo a dar acesso a cada 
parcela individualmente; 

- deve, de preferência, acompanhar a 
rede de canais de irrigação e de drenagem 
ou pés dos diques de proteção; 

- nas várzeas, as estradas devem ser sem
pre construídas em pequenos aterros de 
0,40 m de altura, mais 0,10 m de encascalha
mento, a fim de ficarem sempre em nível 
superior à água de inundação dos tabuleiros 
de arroz. Nos combros, devem-se, sempre que 
possível, aproveitar as estradas existentes e, 
quando tiverem que ser construídas, não se
rá normalmente necessário mantê-las aci
ma do terreno natural, como nas várzeas e, 

- largura fixada para o piso das estradas 
internas, considerado suficiente para as con
dições do projeto, e de 3,00 m com pequenos 
alargamentos ocasionais, a fim de facilitar 
o cruzamento de veículos. 

Para as obras em terra (diques, alarga
mentos, canais de irrigação e coletores de 
drenagem), os perfis longitudinais são apre
sentados em desenhos que fornecem os dados 
necessários à cubagem e à locação do terreno 
natural, a decl·ividade e a cota do fundo do 
canal, suas características hidráulicas, os 
perfis transversais tipo e os alinhamentos, 
ângulos e curvas. 

Obras de Arte 

Procurou-se estabelecer as estruturas mais 
simples, condizentes com a cultura irrigada 
do arroz, evitando-se, nas pequenas obras de 
arte-tipo, o uso de onerosas comportas e pe
ças especiais de alto custo. 

Geralmente são constituídas de concreto 
sem revestimento ou acabamento especial, e, 

quando se faz necessário o controle da água, 
usam -se pranchas de madeira stop logs ou 
pequenas chapas de aço, sem dispositivos 
especiais, permitindo, por um manejo simples 
dessas pranchas ou chapas, a tomada de va
zões variáveis sob condições de níveis tam
bém variáveis do canal. Não há mecanismo 
especia.l para a retirada e a colocação das 
pranchas e das chapas, bem como para sua 
fixação nas ranhuras existentes. 

Na concepção das obras de arte, tendo em 
vista que os canais de terra podem ter suas 
dimensões fácilmente alteradas, levou-se 
ainda em consideração a dimensão e a 
posição exata do canal, de mOdo a que essa 
obra fixa forneça uma base permanente para 
a conservação e reconstrução dos trechos 
porventura desmoronados, sem necessidade 
de nova locação e dimensionamento. 

Somente as obras de arte especiais, de 
maiores dimensões, mas de menor número, 
exigiram o uso de comportas e alguns dis
positivos imprescindíveis ao seu bom funcio
namento. 

~poca do Cultivo 

O período de cultivo (semeadura à colhei
ta) é por demais importante, considerando
se as condições especialíssimas da área, e 
deve apresentar as seguintes características 
gerais: 

Especificação Plantio Colheita 

Cultura da Agua Março-Abril Agosto-Setembro 

Cultura da seca Set.-Out. Fevereiro-Março 

As culturas deverão ter o seu desenvolvi
mento ocorrendo durante o período de chuva 
local, que não deve coincidir com as épocas 
de plantio ou colheita. Deste modo, econo
miza-se o bombeamento para a irrigação, 
além de evitar as desvantagens de colheitas 
e preparo do terreno para novo cultivo em 
época de chuva. 

Após Sobradinho, a produtividade prevista 
será de 4.000 kg;ha;safra ou 8.000 kg/ha/ 
ano. 

Propriá/SE., 19 de Junho de 1975. 

José Augusto Gama da Silva. - Chefe da 
6.a Agência Regional da CODEV ASF. 

O SR. PRESIDENTE (Benja.m.i:m Farah) 
- Tem a palavra o nobre Senador Ruy 
Carneiro. 
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O SR. RUY CARNEIRO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, nunca é demais 
render homenagens exaltando as grandes 
figuras do nosso País . ·· 

Hoje, venho à tribuna, embora com
pungido, para exalt~r as virtudes do 
grande médico brasileiro que foi o Dr. 
Armando Aguinaga, recentemente desa
parecido no Rio de Janeiro. 

A classe médica do nosso País está de 
luto, pois perdeu um dos seus mais emi
nentes membros. 

Aqui, desta tribuna, o Senador Ben
jamim Farah, eminente representante 
do Estado do Rio de Janeiro, mas tam
bém como ilustre médico, fez um registro 
desse lutuoso acontecimento na sessão do 
dia 11 deste mês, quando, lamentavel
mente, eu não estava presente neste 
Plenário. O pronunciamento do nobre 
Colega continha conceitos judiciosos e 
exaltações absolutamente merecidas à 
obra admirável que o Dr. Armando Agui
naga re.alizou no Rio de Janeiro. 

Mereceu o discurso - que já está pu
blicado no Diário do Congresso Nacional 
-um aparte do eminente representante 
do Estado do Amazonas, Senador José 
Lindoso, que veio, com o brilho da sua 
inteligência, trazer a sua homenagem ,ao 
extinto, não só como Vice-Líder da 
Maioria, mas também como represen
tante do Estado do Amazonas. Fui ligado 
.ao grande médico desaparecido por laços 
de acentuada afetividade, desde 1937; 
quando minha velha mãe veio do Estado 
da Paraíba para o Rio de Janeiro, pro
fundamente enferma, sendo internada 
na Casa de Saúde São José, onde o Dr. 
Armando Aguinaga integrava o seu cor
po médico e dirigia uma Enfermaria. 

Ficou ela sob os cuidados dele, tratan
do-a com radium, e ela, restabelecida, 
voltou à Paraíba, vivendo até 1959, vindo 
a falecer, então, de uma moléstia car
díaca. 

Desse modo, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, eu não poderia deixar de trazer, 
aqui desta tribuna, as minhas palavras 
de saudade e de profunda amizade pelo 
admirável médico, que do mesmo modo 
como atendia à alta sociedade do Rio de 
J.aneiro o fazia, também, com os pobres, 
que ficavam sob os seus cuidados no 
Hospital São Francisco de Assis, onde, 
por tantos anos, prestou seus serviços 
humanitários, acolhendo aquelas criatu-

ras que o destino não permitiu disporem 
de recursos para que fossem atendidas 
em seu consultório ou na Casa de Saúde 
São José. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, venho hoje trazer ao Senado o 
m~u. preito de saudade a esse grande 
medico que nasceu em São Paulo onde 
i~iciou sua carreira, indo depois para o 
R1o de Janeiro, onde .clinicou, trabalhou, 
salvou milhares de vida, não só como 
m~dico, mas como cientista que o era, 
ate que neste mês de junho uma con
gestão pulmonar ceifou-lhe a existência 
preciosíssima. 

Deixa o Dr. Aguinaga dois filhos mé
dicos: Dr. Hélio Aguinaga, Professor da 
Universidade Feder.al do Rio de Janeiro, 
e o Dr. Sérgio Aguinaga, também Pro
fessor da Universidade do Estado da 
Guanabara; deixa também um filho ad
vogado e político, o Dr. Fernando Agui
naga, .além de filhas. Sua esposa é a 
veneranda e admirável Dama, D. Alice 
Aguinaga, a quem hoj-e levei, pelo tele
fone, a minha palavra de pesar, já que 
somente ontem tomei conhecimento da 
dolorosa notícia do p,assamento de seu 
grande esposo e admirável companheiro. 

Armando Aguinaga não era somente 
médico de profundo saber e excepcional
mente humano: era também um exce
lente chefe de família. 

Assim, embora com atraso, quero pres
tar hoje esta homenagem sincera à clas
se médica do Rio de Janeiro, através 
deste registro do doloroso desapareci
mento ao meu velho e idolatrado amigo, 
que tanto fez pela Medicina neste País, 
no setor ginecológico. Muito católico, ho
mem puro, era, como não poderia deixar 
de ser, um protegido por Deus. 

Aqui deixo, portanto, o meu voto de 
profundo pes.ar aos Médicos do Rio de 
Janeiro, que estão enlutados pelo triste 
desaparecimento, além de meu afetuoso 
abraço de pêsames à D. Alice Aguinaga, 
aos Drs. Hélio, Sérgio e Fernando Agui
naga, bem como a todos os membros 
daquela família ilustre. 

São as minhas palavras de saudade 
pelo desaparecimento do Dr. Armando 
Aguinaga. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) 
-A Mesa se associa às justas homena
gens que o nobre Senador Ruy Carneiro 
prestou ao grande médico e cientista Dr. 
Armando Aguinaga, cuja morte causou 
consternação geral. (Pausa.) 
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Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor José Lindoso. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, a Imprensa, ontem, 
noticiou largamente o Relatório enca
minhado pelo Supremo Tribunal Federal 
à consideração do Senhor Presidente da 
República General Ernesto Geisel, sobre 
a Reforma do Poder Judiciário. 

O documento, como é do conhe~i:nen
to público, se originou de um dialogo, 
quando da visita do Presidente da. Re
pública à Corte Suprema, em ab.nl de 
1974. Nesse diálogo entre o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal e o Chefe 
do Poder Executivo, o Senhor Presidente 
da República, tratou-se da grave ques
tão de se modernizar por inteiro a estru
tura da Justiça no Brasil, como i:I?pera
tivo do processo de desenvolvimento 
nacional. A preocupação do Senhor Pre
sidente da República seria revigorada na 
Mensagem que apresentou ao Congresso 
Nacional, quando da abertura de seus 
trabalhos na presente Sessão Legisla
tiva. 

O Reiatório publieado na Imprensa, 
datado de 13 de junho, não repres~~~a 
proposta objetiva de Reforma Judicia
ria. O Supremo Tribunal Federal, na 
majestade do seu poder e na responsa
bilidade de não ir além de seu campo 
natural de atuação, atendeu ao Senhor 
Presidente da República, oferecendo um 
diagnóstico da situação da Justiça no 
Brasil. 

É assinalado no documento: 
"Não são apontadas soluções defini
tivas, porque o encargo é o de esta
belecer o diagnóstico das dificulda
des e dos obstáculos ao bom desem
penho das funções judiciárias. Valo
rizam-se, porém, soluções que,, a .par 
de outras, contribu.em para elimmar 
essas dificuldades e obstáculos, sem 
prejuízo de medidas também efica
zes que ainda possam ser sugeridas." 

Este tópico cauteloso define o limite 
da ambição da peça que comentamos. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
nestes últimos tempos, nenhuma ques
tão foi colocada com tanta sensibilidade 
e suscitará seguramente profundas refle
xões ante o futuro deste País do que es~e 
documento oferecido pelo Supremo Tri
bunal Federal versando a questão da 
Reforma do PÓder Judiciário, estudando 
a crise da ordem jurídica e valoriza~do 
posições, para possibilitar ao Executivo 

a elaboração das medidas legislativas, 
que prevêem, inclusive, alterações de 
Carta Constitucional vigente e que, ao 
final, nos levarão ao desejado revigora
menta e modernização do Poder J.udi-
ciário. · 

O Direito, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, neste mundo de após-guerra, vem 
sofrendo modificações extraordinárias, 
sob ação de novas forças criadoras de 
que já cogitava George Ripert, porque 
há de refletir sempre a tentativa da nor
malização das relações humanas, da pro
blemática intrincada da sociedade, quer 
valorizando, quer disciplinando essas re
lações, que se projetaram em múltiplos 
aspectos e alteram, pelo solidariSmo, pelo 
interesse social, a configuração do con
tratualismo de antanho. Por isso mesmo, 
em face da tecnologia, da criatividade do 
homem contemporâneo, constatamos tais 
reflexos profundos no Direito. Daí, a 
oportunidade das considerações do Pro
fessor R. Savatier sobre "Les Métamor
phoses economiques et sociales du Droit 
Civil d'ajourd'hui". Por outr.o lado, o pr~
blema dos Códigos, estratificando poSl
ções jurídicas de determinado momento, 
o que já merecera de Savigny, no século 
passado, formal condenação, e atual
mente face ao dinamismo extraordi
nário que o Direito está a suscitar, que 
os fatos da vida social no plano econô
mico, no plano técnico, geram, desafian
do revisão de conceitos, novos diSciplina
mentos, novas concepções, atualmente, 
como dizia, levou Morin a constatar a 
revolta do Direito contra o Código. 

Podemos vislumbrar que não há só 
uma revolta do Direito. contra os Códi
gos, como realçou o lúcido professor de 
Montpellier, mas há, efetivamente, uma 
crise eom a significação de evolução no 
processo de aceleração da História, de 
crescimento do homem em novas dimen
sões, impondo a necessidade de adapta
ção de reformulação em todo o universo 
jurídico. 

Essa crise, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, manifesta-se no plano do Direito 
Privado, configurada nesse fenômeno 
que Gorston Morin simbolizou como a 
revolta do Direito contra o Código, tam
bém no Direito Público e descendo da 
doutrina ou da filosofia para a própria 
aplicacão do Direito pelos Tribunais, na 
vivência, portanto, da ordem jurídica. 

No Direito Público, Sr. Presidente, o 
fenômeno se projeta singularmente no 
Direito Constitucional, onde se esculpe 
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o Estado. Novas adaptações sofreu o Di
reito Constitucional para aparelhar o 
Estado moderno ao desempenho de suas 
responsabilidades; Estado es.se tão dis
tante daquela concepção liberal de es
pectador, para o Estado Gerencial, pro
motor do bem-estar da comunidade, co
responsá vel pelo destino da sociedade e 
interveniente direto no processo da His
tória. 

. Por isso mesmo, risca-se no céu confi
guração da problemática do Direito e do 
Estado, que o mundo moderno, que o 
mundo contemporâneo com ela se depara 
como geratriz de crises. E se busca, en
tão, muitas vezes em desespero de idea
lismo, freqüentemente na responsabili
dade cívica de todos nós, a conciliação 
da liberdade com a segurança, do Estado 
com o Direito, na formulação do que se 
convencionou chamar o Estado de Di
reito. 

Este Estado de Direito, Sr. Presidente, 
é, de certo, um dado fundamental para 
uma sociedade culta, mas exige que seja 
adaptado às novas ordens decorrentes de 
novos e surpreendentes fenômenos que a 
sociedade moderna presencia a ordem do 
desenvolvimento econômico na confron
tação das economias nacionais; a ordem 
interna e externa no processo de segu
rança que, ontem, se defrontava simples
mente com guerras convencionais ou com 
as comoções populares localizáveis em 
determinados sítios, em determinadas 
circunstâncias e hoje é afligida, também, 
pela guerra revolucionária, insurrecional, 
indeterminada no tempo e no espaço, a 
exigir, portanto, do Estado medidas ex
cepcionais para garantir a segurança da 
própria sociedade atingida pela ação des
sas minorias rebeldes e incorformadas, 
que promovem a subversão pela violência 
desatinada. 

No Brasil, testemunhamos esse fenô
meno quando eclodiu a Revolução de 
Março, por força de reivindicação do 
povo brasileiro e de decisão das Forças 
Armadas. A Revolução objetivou repor 
um Estado de Direito contra o movimen
to insurrecional que tinha guarida nos 
próprios Palácios, que era estimulada 
pelos Ministérios e que era fomentada 
pelos agentes oficiais da subversão. Em 
todo o período do Governo Castello 
Branco se desenvolveu um esforço sério, 
decidido para, cumprida a missão revo
lucionária, restabelecer-se o saneamento 
da Democracia e o Estado de Direito. E 
a Constituição de 1967, consubstancian-

do o ardor cívico e o esforço reformista 
de Castello Branco, dava como concluída 
a tarefa revolucionária, e inscrevia-se 
como documento base do novo Estado 
brasileiro, na nova República, garantin
do os direitos, estabelecendo elementos 
de defesa da comunidade, da sociedade, 
pelo próprio Estado. Lamentavelmente, 
no desdobramento da História, tudo foi
frustrado, e a Revolução retomou a sua 
característica tipicamente saneadora, 
através dos instrumentos excepcionais, 
para salvar os destinos da Pátria, amea
çada por ondas de desordens a serviço 
do Comunismo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, são 
estas manifestações, no plano do Direito 
Privado e no plano do Direito Público, 
que constatamos como a crise do uni
verso jurídico a necessitar de um esfor-. 
ço de adaptação, de uma nova ordem 
jurídica, onde haja o equilibrio dos di
reitos da pessoa humana, onde haja o 
respeito dos princípios de garantia da 
sociedade, onde o imperativo da segu
rança seja fundamentalmente conside
rado na conciliação dos interesses da 
pessoa humana com as responsabilida
des inerentes ao EStado. E tal proble
mática se abre para reflexão do jurista: 
como conciliar a posição dos direitos in
dividuais, das garantias individuais, com 
os impostergáveis direitos do Estado, de 
oferecer também a segurança coletiva? 
Ontem, o Direito e a Politica lutaram 
irmanados para conquistar uma teia de 
normas, um território livre destinado ao 
indivíduo, contra o Estado e todo um 
arcabouço jurídico de defesa da pessoa 
humana, assegurando seu próprio terri
tório na manifestação da liberdade do 
pensamento, das prerrogativas funda
mentais do ser foi erigido. Hoje, o Esta
do, chamado a defender e a garantir 
essa segurança nacional, sente-se com a 
necessidade também de reclamar do Di
reito os instrumentos necessários, e não 
excepcionais, definitivos e não transitó
rios, perenes e não -emergenciais, para 
que cada um sinta, definidos os seus di
reitos, demarcadas com nitidez as suas 
limitações em função da segurança e 
para que o Estado, agora. investido da 
responsabilidade da segurança social e 
do aprimoramento do próprio processo 
democrático, possa defender, fora do 
desmarginado mundo do arbítrio, a 
maioria contra eventuais investidas das 
minorias subversivas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, anteve
jo, através da serenidade da atuação dos 
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JUizes, o processo de reformulação de 
toda a máquina do Poder Judiciário, a 
partir das bases, nas Comarcas, onde es
tão atuando juízes municipais, nos ser
tões longínquos, nas Unidades Federa ti
vas de onde uma Justiça empobrecida 
precisa ser revitalizada e qualificada, 
para que os Juízes possam, individual
mente ou nos colégios judiciári·os, ter 
as prerrogativas supremas de impor a lei 
aos poderes, de ser guia e luz para solu
cionar questões que afligem os membros 
da comunidade. A chave do problema -
e isto está escrito no documento que es
tamos apreciando - não está, Sr. Pre
sidente, propriamente em criar novos 
órgãos do Poder Judiciário. 

Diz o relatório - diagnóstico do Su-
premo: · 

"Tod<Js estes fatores, que contribuem 
para a morosidade ou para a inefi
cácia na aplicação do Direito, nem 
podem ser esquecidos, nem se remo
verão com a só reforma do Poder 
Judiciário. Estranhos ao âmbito das 
funções deste Poder, dependerão de 
estudos e de medidas de outras áreas 
da atividade estatal. Vale mencioná
Los, para que se não suponha que 
simples alterações da organização 
judiciária e de normas instrumen
tais serão bastantes para resolver to
dos os problemas relativos à boa 
distribuiçã.o da Justiça sem medidas 
outras que as complementem. 
A atual estrutura do Poder Judiciá
rio n<>s termos da Constituição Fe
deral, abrange, além de Tribunal de 
superposição - o Supremo Tribunal 
Federal - as Justiças Federal, Mili
tar, Eleitoral, do Trabalho, as Justi
ças dos Estados, do Distrito Federal 
e Territórios." 

E não estaria, portanto, na criação de 
novos órgãos, mas na modificaçã<J subs
tancial e vital de processos de trabalho, 
na renovação da mentalidade, no re
equipamento dos instrumentais, no rea
bastecimento de elemento humano, na 
área não só de serventuários da Justiça, 
como da própria Magistratura, a exigir 
também o recrutamento dos valores po
sitivos que devem ser oferecidos pela 
comunidade e que não o são pela des
primor-asa situação em que vivem os Jui-. 
zes. E para essa tarefa - que lembra a 
missão dos sacerdotes - administrar a 
justiça dirimindo questões e impondo, 
pela Justiça transfigurada em bem su
premo, a paz ordenada e fundamental
mente consciente. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Honra-me 
V. Ex.a. com o aparte. 

O Sr. Ruy Santos - Estou ouvindo 
com a maior atenção o discurso de 
V. Ex.a. Não sou entendido nessa matéria. 
Sou, quando muito, um daqueles chama
dos técnicos de idéias gerais. Mas, den
tro dessa técnica, de há muito me bato 
pela federalização da justiça estadual e, 
no momento em que V. Exa. faz referên
cia aos órgãos da Justiça, insisto na ne
cessidade dessa federalização. É preciso 
retirar os Juízes Estaduais e a Justiça da 
órbita do poder estadual, onde eles são, 
por força das circunstâncias - e nós, 
políticos, sabemos dis.so - jungidos a 
interesses políticos dos eventuais deten
tcres do Poder estadual. O diagnóstico 
do Supremo não faz referência a essa 
hipótese, mas deixo aqui este meu ponto
de-vista, na oportunidade que V. Exa. 
me dá, quando analisa com obj etividade 
e com ciência esse relatório apresentado 
ao Pcder Executivo. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Nobre Se
nador Ruy Santos, V. Ex.a. me honra com 
o aparte, que n;e possibi.lita fazer algu
mas consideraçoes, ao d1scordar da co
locação que V. Ex.a. faz. 

A federalização da Justiça Estadual 
é um problema que ~ã? tem adeq~a~ão 
cem o sistema bras1le1ro de republica 
federativa. Seria a violação da concep
cão jurídica do Estado Federado, por isso 
mesino não é possível ser acolhida. Não 
é a federalizacão da Justiça que se bus
ca, quando se· debate o prDblema da fe
deralizaçãc da justiça. É porque_ neste 
País e estabeleceu uma conotaçao se
mântica singular com a palavra fe
deral; a palavra federal significa sem
pre um valor a mais, signii'ica sempre 
algo de mais importante, não só na h!e
ra.rquia eventual de qualquer questao, 
mas em sentido geral. 

Ao que se aspira - acredito - quan
do se debate a federalização da Justiça, 
é efetivamente a valorização da Justiça. 

O que queremos efetivamente ... 
O Sr. Ruy Santos -·Permite V. Ex.a. 

um aparte? 
O SR. JOSÉ LINDOSO - , . . sãoo Tri

bunais valorizados pela ciência, pela 
ciência, pela consciência e pela respon
sabilidade dos Juízes. Para isto é preciso 
dar condições para a existência desses 
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Tribunais; condições não apenas de or
dem ética ou jurídica, ou judiciária -
poderíamos dizer - mas também con
dições materiais; proporcionar remune
ração condigna ao Juiz; reconhecer o 
prestígio e a respeitabilidade da Justiça 
por todos os outros Poderes; proclamar 
numa definição exata de que o Juiz é, 
na sociedade, uma pedra angular nas 
decisões da nossa vida, na soluções de 
nossos problemas, como pessoa que faz 
justiça e implanta a paz. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex. a 
outro aparte? 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Pois não, 
Excelência. 

O Sr. Ruy Santos - Sabe V. Ex. a que 
a Federação Brasileira foi copiada da 
Federação Americana. E esses princípios 
a que V. Ex.a, se refere figuram, inicial
mente, na vida dos Estados Unidos da 
América do Norte. Porém, V. Ex.a sabe, 
deve. como eu, ter lido nos jornais que 
nos Estados Unidos já se cogita - não 
digo da federalização da Justiça Esta
tual - mas de uma interferência, de 
uma participação direta da União, ou 
de uma intromissão da União na Justi
ca Estadual, pelo menos, pela retirada 
de certas decisões do âmbito da Justiça 
Estadual para o da Justiça. Federal. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - É exato o 
que V. Ex.a diz. Não há propriamente 
uma federalização. Emigram determina
das áreas, antes do Direito Estadual, e 
que passam a ser objeto de normas do 
Direito Federal. É crescente a interveni
ência da União no processo politico e 
judiciário americanos. 

Oswaldo Trigueiro - que V. Ex.a co
nhece e todos admiramos - Juiz recen
temente recolhido à ap·osentadoria, es
tudou o problema do Estado americano e 
teve oportunidade de mostrar essa cres
cente influência do Poder Central sobre 
os Estados. Teremcs, então, de consi
derar que pelo Poder Judiciário também 
se faz, através das decisões definitivas 
tomadas pela Suprema Corte. não só a 
uniformização da jurisprudência, mas 
possivelmente a inspiração da Justiça 
dos Estados. 

Para concluir a resposta ao aparte de 
V. Ex.a, direi que, no diagnóstico ofere
cido pelo Supremo, há uma referência à 
federalização da Justiça, Diz o documen
to: 

"A chamada i'ederalização da Jus
tiça não apresenta vantagens, é um 

tema suscitado geralmente como 
remédio à parca remuneração dos 
Juízes Estaduais. Mas este problema 
reclama solução outra, sem o em
perramento da total centralização da 
Justiça." 

De qualquer forma, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, estamos aqui chamando 
a atenção para o documento e suscitando 
o debate. Outras oportunidades vão sur
gir, para que se aprecie o tema da fe
deralização da Justiça, colocado, neste 
instante, pelo nobre Senador Ruy Santos, 
ao ensejo deste discurso. 

sr. Presidente e Srs. Senadores, todo 
o anseio que temos, no Brasil, de realizaJ 
uma efetiva democracia não está na 
dependência da atuação correta, ve
emente e consciente do Poder Legislativo, 
não se esgota no respeito e na consci
ência democrática do Poder Executivo. 
Há um outro ângulo, há uma outra trin
cheira importante para se alcançar essa 
efetiva democracia. Essa trincheira, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, é o Poder 
Judiciário. 

Um povo que tem uma Justiça orga
nizada, respeitada, acatada, é um povo 
feliz, socialmente falando. Não podemos 
considerar que c povo brasileiro tenha 
alcançado esse grau satisfatório de feli
cidade, considerando depoimento colhido 
e que se reflete neste diagnóstico, e mais, 
Sr. Presidente, em cerca de noventa e 
quatro volumes, se não me falha a me
mória, que acompanham o Relatório do 
Supremo ao Presidente Geisel, contendo 
relatórios parciais das Justiças Estaduais 
e das Justiças Especiais. O que se espe
lha nisso tudo é que reclamamos uma 
Jutiça eficaz, pois os nobres Ministros 
do Supremo, na investigação realizada, 
na c.anstatação feita da pesquisa, regis
tram o seguinte: 

"Antes do exame das falhas e difi
culdades do exercício da função ju
diciária, há mister c-onsiderar a exis
tência de fenômeno mais amplo, 
como fatores que perturbam o efi
ciente exercício daquelas funções, 
fenômeno que é a crise da própria 
ordem jurídica. 
Rei'letem-se no Poder Judiciário, 
contribuem para o desprestígio dele, 
críticas dirigidas. na verdade, à or
dem jurídica interna." 

Fala-se então, Sr. Presidente, na tor
rente dos processos, na emulação de que
relas que chegam aos pretórios, no 
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despreparo daqueles que pleiteam o in
gresso na Magistratura, nas dificulda
des bumcráticas que emperram a admi
nistração da Justiça; fala-se em toda 
uma série de problemas sérios, graves, 
eloqüentemente colocados no Relatório 
referido para exame das autoridades que 
serão chamadas a participar dos estudos 
de reformulação d-o Poder Judiciário. 

O Sr. Osires Teixeira - V. Ex. a me 
permite um aparte? 

O SR. JOSÉ LINDOS O - Pois não! 
V. Ex.a me honra com o aparte. 

O Sr. Osires Teixeira - Estou ouvindo, 
!!obre Senador, com muita atenção, o 
1mp-ortante assunto que V. Ex.a. expõe, 
nesta tarde, para a Nacão, através da 
Tribuna d-o Senado Federal. Na verdade, 
o diagnóstico levantado pelo Supremo 
Tribunal Federal é de uma seriedade é 
de uma crueza realmente espantosa. Há 
muito que se reformular na Justiça. 
V. Ex.a angula, com abscluta precisão, 
os pontos fundamentais desse diagnósti
co e levanta para a Nação os pontos mais 
importantes que devem ser enfocados e, 
que, evidentemente, serão motivos de 
posteriores debates nesta Casa. V. Ex.a 
deu conhecimento à Casa e à Nação de 
que, anexo ao diagnóstico feito pelo Su
premo, estão 94 pastas que contêm re
latórios de alguns Estados da Federação, 
referentes à Justiça Estadual. E quando 
V. Ex.a. ao responder às dúvidas levanta
das pelo eminente Senador Ruy Santos, 
defende a existência, a ccntinuidade da 
existência da Justiça Estadual, por ser 
absolutamente impraticável, dentro do 
federalismo brasileiro, essa federalização 
pretendida, na verdade, assiste razão a 
V. Ex.a Mas, quero, nesta oportunidade, 
aproveitar o ensejo de V. Ex.a. na tribu
na, tratando deste problema, para en
dereçar - e este é o termo, endereçar 
- aos Governadores dos Estados Brasi
leiros apelo, no sentido de que, parale
lamente às providências que se tomam 
na área federal, paralelamente a essa 
valorização da Justiça, que é, como bem 
acentua V. Ex.a., não a valorização ex
clusivamente pela consciência, mas uma 
valorização que tem, necessariamente, 
de entrar na área material, diríamos 
assim, das providências a serem tomadas, 
eles, os a.overnadores se conscientizem 
de que a altaneria da funcão exercida 
pelos homens que aplicam a lei, a impor
tância e a necessidade da total e com
pleta isenção desses homens, seja na 
Justiça a quo, seja nos Tribunais, deve 

estar acima de quaisquer interesses .E 
pressupõe, sobretudo, a necessidade de 
uma remuneração condigna, que justifi
que, que dê condições aos Juízes e aos 
Desembargadores dos Estados de exer
cerem eficientemente as suas funções. 
Quando falo a V. Ex.a. endereçando mi
nhas palavras aos Governos generica
mente, é porque nos Estados que conhe
ço o problema é idêntico ao de Goiás. 
Em.bora constituída de homens probos, 
emmentes e sérios, salvo evidentemente 
as exceções, a Justiça Goiana não é su
ficientemente remunerada, não corres
de à alta e dignificante missão que têm 
os nossos Juízes e os noss.os Desembarga
dores. Era este o aparte que queria dar 
a V. Ex.a 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Incorporo 
o aparte de V. Ex.a. ao meu discurso e 
subscrevo as considerações que emitiu. 
É importante que os Governos Estaduais 
se conscientizem de que é necessário ga
rantir, tranqüi~amente, o pão e o livro, 
para que os Jmzes possam fazer justiça. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores neste 
documento que estamos apreciando há 
ainda ângulos que nos permitimos rapi
damente salientar. Diríamos, Sr. Presi
dente, que o documento valoriza uma 
nova colocação para o Supremo Tribu
nal Federal, estudando as diversas teses 
que vêm sendo debatidas e estabelecendo 
aquela linha de lhe conferir a categoria 
de Corte Constitucional e ocupa-se da 
reforma judiciária, também, com relação 
à Justiça Federal, para advogar, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, a necessidade 
da criação de uma Justiça Superior Fe
deral e, igualmente, de uma Justiça 
Administrativa, que se destinaria a re
solver as questões relativas ao funciona
lismo, ao fisco e à previdência social. 
Estabelecer-se-ia, então, através desse 
novo mecanismo, o alívio dos outros ór
gãos da Justiça, que se sobrecarregam 
com assuntos que poderiam ser deferidos 
a essa Justiça Administrativa. 

Quanto à Justiça Eleitoral - e aqui, 
Sr. Presidente, é assinalado um dos as
pectos da precariedade do seu funciona
mento- é uma justiça em que não há 
quadros próprios e permanentes. Esse 
tem sido um tema que todos nós, políti
cos, temos ressaltado. É preciso, efeti
vamente, aparelhar a Justiça Eleitoral, 
dando-lhe inclusive, na reformulação, a 
possibilidade de se transformar, conce
dendo-lhe, em acréscimo, uma dimensão 
administrativa além de Ól'gão só para 
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receber os pedidos de alistamento elei
toral e deferi-los diante dos documen
tos, em um órgão que possa também ter 
a finalidade de promover esse alista":": 
menta. 

Problema sério, que afeta as áreas po
líticas; porque não se querendo que o 
processo politico seja maculado pela in
fluência do poder econômico, não sendo 
bem aceita a interferência dos políticos 
na mobilização dos novos eleitores, não 
pode continuar a existir esse espaço va
zio; há ele que ser ocupado pela própria 
Justiça Eleitoral, a qual deve, portanto, 
não só deferir os pedidos de alistamento, 
mas também promover o serviço nacional 
de alistamento. 

Sr. Presidente, outra sugestão impor
tante é a da eliminação do Júri, que é, 
possivelmente, um tema que vai suscitar, 
no debate da reforma, eloqüentes pro
nunciamentos. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Pois não, 
tem V. Ex.a o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) (Fazendo soar as campainhas) -
Quero lembrar ao nobre orador que o 
seu tempo já está esgotado. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex.a há de 
permitir, Sr. Presidente, meio minuto, 
seguindo, aliás, a norma geral, inclusive 
de V. Ex.a que, mesmo esgotado o tempo, 
aparteia. Eu queria dizer a V. Ex.a que, 
para esse debate do Júri, o Congresso 
perdeu um grande batalhador, desde 
1946. em favor do Júri, que foi Aloysio 
de Carvalho. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - V. Ex.a, evo
cando a figura de Aloysio de Carvalho, 
presta uma homenagem a um dos Par
lamentares mais extraordinários e de 
maior cultura e probidade com cujo con
vívio já foi honrada a Casa. É um pro
blema por demais interessante, a susci
tar os pronunciamentos daqueles que são 
a favor do Júri ou contra o Júri, sob o 
argumento da especialização da Justiça. 

Sr. Presidente, cuido de concluir o meu 
discurso. 

Gostaria, simplesmente, de não deixar 
sem o registro que, entre os setores que 
encontr::1mos a reclamar justiça estão os 
que são levados a questionar sobre terras. 
De um modo geral, é lamentavelmente 
precária a situação da Justiça com re-

lação à terra, na luta entre aquele que 
mais pode, que tem realmente mais re
curso e aquele posseiro triste e desam
parado. 

A peritagem, nesse campo, é um en
foque a reclamar a atenção. Em alguns 
paises, existe uma Justiça Agrária. O 
Brasil faz um esforço extraordinário, 
através do INCRA, na solução adminis
trativa dos problemas, nessa área. É pre
ciso que, ao se debater a Reforma do Po
der Judiciário, se verifique até onde é 
conveniente criar-se uma Justiça própria 
para solucionar questões de terra, ou es
truturar-se mais convenientemente o 
INCRA, na esfera administrativa, para 
contribuir com soluções administrativas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o do
cumento fala na necessidade de se apa
relhar uma Justiça de Menores. O Se
nado estuda, neste momento, através de 
uma comissão especial, da qual somos 
Relator, o Pr-ojeto de Código de Menores, 
oferecido à consideração da Casa pelo 
nobre Senador Nelson Carneiro. Nossa 
Legislaçã.o de Menores é de 1927. É ver
dade que muitas adaptações foram fei
tas, mas nenhum setor, Sr. Presidente, 
está e exigir maior sensibilidade do que 
este da Justiça de Menores, porque é 
uma justiça com aspe.ctos administra
tivos singulares e que tem como objeto 
atender - neste País em desenvolvi
mento, com tantos problemas de me
nores - uma faixa enorme da populaçã.o 
carente de assistência, reclamando orien
taçã-o, clamando por educação. 

O Governo, através da FUNABEM, dos 
serviços de assistência social nas Unida
des Federativas, há desenvolvido, no 
curso destes anos, um esforço válido. 
Mas é necessário que se aparelhe o Po
der Judiciário, conveniente, moderna e 
categorizadamente, com a Justiça de 
Menores. 

Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Se
nad-ores, acredito que a Revolução Bra
sileira, neste momento dirigida pelo Pre
sidente Ernesto Geisel, ao ressaltar a 
necessidade da Reforma do Poder Judi
ciário, vai exatamente ocupar um espaço 
vazio, até agora, no anseio de moderni
zação do País e que tem sido a marca 
indelével da Revolução de 1964. E, se 
êxitos houve, no plano econômico, Sr. 
Presidente, e, se êxitos o Presidente está 
marcando no plano social, vai ele com
parecer à História como o Presidente que 
empreendeu a Reforma do Poder Judi
ciário, oferecendo condições efetivas de 
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justiça, justiça C}.ue não seja cara, porque 
não é justiça para a elite; é justiça para 
o povo, para aquele que tem sede de 
justiça, como diz o Evangelho. 

O Sr. Ruy Santos - E justiça rápida. 
O SR. JOSÉ LINDOSO - E o Presi

dente, ao desencadear esse trabalho, ao 
se propor a essa tarefa, ingressará na 
História com uma singular posição do 
homem que, preocupado com o pão para 
os pobres, com assistência ao ancião, com 
a promoção da família brasileira que está 
mergulhada no pauperismo, que se em
penha, enfim, na realização do Poder 
Nacional pelo nosso ingresso na era 
atômica, vai ofertar a este País, através 
dessa Reforma os instrumentos aptos 
para a realização de uma democracia 
efetiva, que é a Justiça. 

Eis, portanto, as perspectivas extra
ordinárias que o Governo Ernesto Geisel 
abre para a História através da sua de
cisão de reformular o Poder Judiciário, 
em todos os níveis. Para Sua Excelência, 
portanto, a História reservará esse papel, 
o de reformador da Justiça e o País lhe 
ficará a dever, além de muitos outros 
serviços que já lhe prestou, mais um, 
inigualável na singularidade de seus 
efeitos para a paz social, o de possibili
tar a todos a Justiça agilizada, barata. 
A palavra da Revolução, neste instante, 
para o futuro, abrindo novos caminhos 
em busca da efetivação da Democracia, 
é a palavra do Presidente Geisel, na 
realização desse histórico projeto brasi
leiro de Reforma do Poder Judiciário. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder, 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) -Tem a palavra o nobre Senador 
Roberto Saturnino, como Líder. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Quero comunicar à Casa um fato que 
não pode passar sem um registro e um 
protesto veemente por parte da Bancada 
da Oposiç-ão. · 

Trata-se de mais um ato de violência 
inútil, cometido, por equívoco, aqui na 
Capital da República, que desta vez 
atingiu, ainda que indiretamente, um 
dos nossos Companheiros de Represen
tação na Câmara dos Deputados, o 
Deputado José Carlos Teixeira,

1 
que é 

também o Presidente do MDB no Estado 

de Sergipe, e que é proprietário da Edi
tora e Gráfica Alvorada, instalada nesta 
Capital. 

Pois bem, Srs. Senadores, essa empre
sa, empresa idônea, com mais de 10 anos 
de serviços prestados à comunidade de 
Brasjlia, inclusive a órgãos da Adminis
traçao Federal, foi invadida, na última 
sexta-feira, à.s 7 horas da manhã, por 
elementos ligados a órgãos de Segurança 
da área federal; não para a execução de 
uma ordem de busca e apreensão, que 
seria o normal, o legal, mas para que 
se realizasse uma operação armada, com 
requintes de brutalidade, cercando-se o 
prédio da empresa, arrombando-se por
tas e armários, quebrando-se e danifi
cando-se instalações da empresa, amea
çando-se os trabalhadores com armas, 
com revólveres e metralhadoras, insta
lando-se, enfim, o pânico dentro da em
presa; e isto sem que nenhuma satisfa
ção fosse dada aos seus proprietários. 

O Sr. Gilvan Rocha - V. Ex.a me per
mite um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha - Eu não poderia 
deixar de juntar a minha voz à do meu 
ilustre Líder, inclusive pelo fato espe
cialíssimo de o proprietário da gráfica 
ser Presidente do Diretório Executivo do 
nosso Partido no meu Estado. Parlamen
tar de uma tradição que o Distrit<J Fe
deral e o Pais conhecem, que exerce com 
a maior lealdade possível o seu direito 
de oposição, um dos homens mais libe
ralmente moderados que esta Nação co
nhece e que, de maneira alguma, pode 
ser confundido com a mfnoria que tenta 
incendiar este País. Todos nós, por um 
dever de solidariedade e, inclusive, por 
um dever de brasilidade, temos que la
mentar que fatos desses ocorram a du
zentos metros do Palácio do Governo, 
no Distrito Federal, no instante mesmo 
em que este País marcha para a nor
malidade que todos os brasileiros espe
ram que chegue; no momento, inclusive, 
em que o nosso Partido acaba de regres
sar de uma viagem ao Território Federal 
de Roraima, onde tivemos magnifica 
aula de Brasil, em contato com a ofi
cialidade jovem, brilhante, do nosso 
Exército, garantindo as nossas frontei
ras com o melhor sentido de patriotis
mo, e que não podem ser confundidos 
com esse outro poder armado, minoritá
rio, que continua a trazer desassossego. 
Louvo a defesa que v. Ex.n faz, como 
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Líder, da propriedade privada de um 
idas melho•res Companheiros nossos. E 
lembro que V. Ex.a faz a defesa não de 
um proprietário, mas a·· defesa de um 
legítimo Representante do Povo, que se 
vê ferido num dos seus maiores direitos, 
que é o direi to de propriedade. 

O Sr. Mauro Benevides - V. Ex.a me 
permite, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Já 
darei o aparte a V. Ex.a 

Muito agradeço o aparte do nobre Se
nador Gilvan Rocha, realmente a pessoa 
mais credenciada para esse depoimento, 
de vez que Companheiro de Estado e de 
Representação do Deputado José Carlos 
Teixeira, e que vem, com sua voz, somar
se aos protestos que em nome da Ban
cada do MDB estamos deixando regis
trados, neste momento, nesta Casa. 

Ouço o aparte do nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Roberto Saturnino, também quero, 
nesta oportunidade, dar meu testemu
nho quanto à conduta equilibrada do 
nosso Companheiro de Partido, o Depu
tado José Carlos Teixeira. Eu o conheço 
há vários anos, especialmente naqueles 
instantes de grandes decisões do Partido, 
nas convenções nacionais, onde a voz 
autorizada do Deputado José Carlos Tei
xeira fazia-se sempre ouvida com muito 
respeito pelos Gompanheiros das outras 
Unidades da Federação. Daí porque es
tranho profundamente que uma gráfica 
de propriedade daquele Companheiro te
nha sido, assim, atingida por uma de
terminação dos órgãos de Segurança do 
País. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço a V. Ex.a, nobre Senador Mau
ro Benevides. 

Ouço o aparte do nobre Senador Ruy 
Santos. 

O Sr. Ruy Santos - Queria dar ape
nas uma informação a V. Ex.a. Sei que 
há três gráficos, da Gráfica do Senado, 
presos; e isso se prende àquele grande 
inquérito feito no Rio de Janeiro sobre 
tipografias e impressão de documentos 
comunistas. Quanto a um desses grá
ficos o nome não tenho de cor, mas é 
nome de japonês, ou coisa parecida, o 
nome desse rapaz que figurou no inqué~ 
rito feito no Rio de Janeiro. Sou contra 

qualquer violência. Não sou eu quem 
subscreve a Vi·olência. Apenas quero dizer 
a V. Ex.a que, em tom menor - vamos 
assim dizer - as providências do Exe
cutivo atingiram também um órgão do 
congresso, o que eu não censuro; acho 
que é normal. ·Acho que onde houver 
ação subversiva o Poder público tem que 
entrar, p.orque, entrando, ele está defen
dendo a nós todos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço a informação de V. Ex.a. Quero 
apenas dizer que, realmente, em casos 
de supeita de subversão, é lícito, é legal, 
que se prendam pessoas. Apenas, há mo
dos de se fazer essa prisão, sem caracte
risticas de violência inútil, que cercaram 
o fato aqui relatado, isto é, a invasão de 
uma empresa, o cerco armado, arrom
bando-se portas, quebrando-se instala
ções e sem, também, que o proprietário 
fosse notificado, cientificado do fato. 
Foram feitas duas prisões nessa opera
ção. Uma delas, a do gerente industrial, 
Professor Carlos Alberto Salignac, que 
logo à noite foi solto, depois de passar 
pelo interrogatório, caracterizando-se, 
por conseguinte, um evidente equívoco 
na sua prisão, o que vem, ainda, ressal
tar mais a inutilidade da violência; e 
um outro operário, que se encontra pre
so até hoje, sem que ninguém conheça 
o seu paradeiro. 

De qualquer forma, é como disse 
v. Ex.a: se há suspeita de ação subver
siva é lícito, é legal se façam prisões. 
Mas' seria de bom alvitre que essas pri
sões' não se cercassem de características 
de violência como esta, que só vêm co
locar ob.stáculos no processo de normali
zação que todo.s os brasil~iro_s, a COJl!eçar 
pelo Presidente da Republica, estao a 
desejar nesta altura. 

sr. Presidente, era este o fato lamen
tável que eu queria deixar r~gistrado 
nos Anais desta Casa, comumcando-o 
aos ilustres Membros do Senado, junta
mente com um protesto formal e ve
emente da Oposição contra esta violên
cia realmente inútil, cometida contra 
uma empresa idônea desta Capital e 
atingindo, ainda que indiretamente, um 
Companheiro nosso. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a me 
permite um aparte? (Assentimento do 
orador.) Como das vezes anteriores, em 
que denúncias várias têm sido apresen
tadas ao Plenário de.ste Senado, pelo 
Líder do Partido de V. Ex.a, principal-
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mente- o nobre Senador Franco Mon
toro - temos a informar que a Lideran
ça, recolhendo os dados por V. Ex.a for
necidos à Casa os encaminhará ao Mi
nistro da Justiça; e, certos estamos, de 
um lado, os esclarecimentos serão dados; 
de outro, as providências, no caso, serão 
tomadas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Muito agradeço pela intervenção de 
V. Ex.a Certos estamos de que realmente 
todo o empenho haverá por parte da 
representação do Governo em esclare
cer e informar e.sses assuntos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
bem!). 

Comparecem mais os Sr.s. Senadores: 

Evandro Carreira - Renato Fran
co - Henrique de La Rocque -
José Sarney - Fausto Castelo-Bran
co - Petrônio Portella - Mauro 
Benevides- Virgílio Távora- Do
mício Gondim - Paulo Guerra -
Arnon de Mello - Teotônio Vilela -
João Calmon - Amaral Peixoto -
Roberto Saturnino - Danton Jobim 
-Itamar Franco -Franco Monto
ro - Benedito Ferreira - Lázaro 
Barboza - Mendes Canale - Accio
ly Filho - Lenoir Vargas - Otair 
Becker - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) -Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 252, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alinea "b", do Regimento Inter
no, para o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 32/75, que introduz alterações no 
art. 28 e no item II do art. 55 da Lei 
n.0 5. 682, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos). 

Sala das Sessões, em 23 de junho de 
1975. - Petrônio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) - O requerimento que acaba de 
ser lido será votado após a Ordem do 
Dia, na forma do art. 375, II, do Regi
mento Interno. 

Está esgotado o período destinado ao 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 238, de 1975, do Sr. 
Senador Otair Becker, solicitando a 
transcrição nos Anais do Senado do 
artigo publicado no jornal Correio 
Braziliense, do dia 15 de junho de 
1975, intitulado "Nazismo e Comu
nismo". 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. <Pausa.) 
Aprovado. 

Será feita a transcrição solicitada. 

Artigo publicado no jornal Correio Brazi. 
liense, edição de 15-6-75, intitulado "Na
zismo e comunismo", que se publica nos 
termos do Requerimento n.0 238/75, de 
autoria do Sr. Senador Otair Becker: 

NAZISMO E COMUNISMO 

Tem-se observado u1timamente o desen
volvimento de larga propaganda, pelo cine
ma, televisão e revistas ilustradas sobre os 
crimes praticados pelos nazistas no período 
de seu domínio na Alemanha. ll: uma propa
ganda útil, para dar conhecimento às novas 
gerações, do que aconteceu e do que pode 
acontecer em detrimento da liberdade e dos 
direitos humanos, quandó posta em prática 
a teoria do Estado totalitário. 

O que causa, entretanto, estranheza é o 
silêncio dos divulgadores dos fatos históricos 
relacionados com o III Reich, quanto aos re
ferentes à longa série de crimes cometidos 
pelo comunismo. 

Se é preciso alertar a juventude a fim de 
que não se deixe influenciar pelas idéias na
zistas, também é necessário preveni-la con
tra o totalitarismo russo, irmão siamês do 
germânico. 

Ocorre ainda uma circunstância: o nazis
mo está distante de n.ós trinta anos, sendo 
totalmente €Xtinto ao final da Segunda 
Grande Guerra, ao passo que o comunismo, 
adotando a mesma doutrina, encontra-se em 
plena atlvidade militarmente na Asia, poli
ticamente na Africa, Ideologicamente na 
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Europa e países da América. Preocuparmo
nos com o que já passou e silenciarmos sobre 
o que está ativo e disposto a implantar 
aquele mesmo nazismo com todos os horrores 
que assinalaram a sua passagem na História. 

Preliminamente, para que os jovens do 
nosso tempo adquiram noção exata do que 
seja o nazismo e o comunismo, procuremos 
as origens filosóficas de um e de outro e 
verifiquemos seus pontos de identidade. 

A concepção do Estado, segundo o nazismo, 
tem origem no escola histórica alemã de que 
foi expoente Bluntshili. Considerava este o 
Estado como um ser vivo, confundindo-se 
com a Nação. Estavam, portanto, a nação e 
todos os elementos que a compõem (indivi
dues, famílias, grupos profissionais e cultu
rais) sujeitos às leis do Estado. A esse con
ceito .estatal veio juntar-se o da raça, origi
nário de Houston Chamberlain, que procla
mava a superioridade étnica dos arianos, e 
também propagado por Gobineau. O Estado, 
segundo a nazismo, era por conseguinte a 
expressão da raça. A tais idéias confluiu o 
pensamento de Niestzche, propugnador do 
domínio dos fortes, da violência e inimigo 
do cristianismo, cuja doutrina de amor ao 
próximo, de caridade e de paz era combatida 
como contrária ao predomínio dos mais 
aptos. Denominando-se o regime nazista 
"nacional-socialismo", encontramos aqui o 
seu ponto de contacto com o comunismo, isto 
é, em Karl Marx. O marxismo procede do 
conúbio da dialética de Hegel e do materia
lismo inglês e francês. Sob este aspecto, na
zismo e comunismo derivam das mesmas 
raizes. 

Quanto ao comunismo, a concepç·ão do 
Estado é a mesma oriunda de Bluntshili; o 
racismo é apenas substituído pelo coletivis
mo, massa amorfa em que se dissolvem as 
liberdades humanas e os direitos naturais 
inerentes ao homem definido como pessoa 
consciente e racional. Dentro do coletivis
mo, não são considerados os grupos naturais, 
a começar da família, pois o ser humano é 
tomado como "homo economicus", partícula 
despersonaloizada no corpo do Estado. Rela
tivamente à violência Nietzscheana, à bruta
lidade implacável, nazismo e comunismo se 
confundem. Outro caráter, que identifica os 
dois totalitarismos, é o da sua política de ex
pansão territorial. No nazismo, tal politica 
se baseava na teoria do "espaço vital", ou 
ampliação geográfica subordinando outros 
povos; no comunismo é o pretexto da revo
lução mundial preconizada por Lenine o 
executor dos planos de conquista da Rússia 
Czarista. Assim, vimos o nazismo anexar a 
Austria e uma parte da Tchecoslovaquia, a 
partilha da Polónia entre Moscou e Berlim e, 

finalmente, após a Segunda Grande Guerra, 
a anexação dos países bálticos pela União so
viética, a guerra do Kreml·in contra a Fin
lândia, a escravização da Ucrânia, a famosa 
Cortina de Ferro abrangendo os Balkans e a 
Alemanha Oriental, a adjudicação das Ilhas 
Sacalinas e Curilas na Asia, a subordina~ão 
da Coréia do Norte e agora da Indo-China 
pelas armas moscovitas. 

Passando a fatos concretos que demons
tram serem os regimes nazista e comunista 
absolutamente idênticos no processo de 
opressão, temos dois exemplos: o do sistema 
policial e os campos de concentração. Na 
Alemanha predominou a cruel Gestapo, cujas 
atrocidades são bastante conhecidas; na Rús
sia, a policia czarista (Okrana) foi substi
tutida pela chamada GPU, transformada 
depois em NKVD e recentemente em MVD, 
operfeiçoada por métodos nazistas, durante 
a aliança de Hitler e Stalin, mediante o 
pacto Ribentrop-Molotof. 

Das desumanidades praticadas tanto pe1a 
Gestapo alemã como pela sua congénere rus
sa, falam depoimentos insuspeitos e dezenas 
de livros em narrativas impressionantes: são 
torturas incríveis, assassínios cruéis, cenas 
horripilantes. 

Além do pavoroso espetáculo das prisões, 
temos os campos de concentração. Na Ale
manha nazista praticaram-se barbaridades 
nesses campos, inclusive mutilações e assas
sínios em massa. Na Rúsia, tais redutos de 
desgraçados eram, até 1946, segundo o relato 
de David Dallin e Ivan Nicolaevski, os se
guintes: Rússia européia, 20; Rússia Norte
Oriental, 11; Rússia Central, 6; Rússia Sul
Européia, 6; Rússia Oriental Européia, 6; 
Região dos Urais, 9; Sibéria Extremo Orien
te, 43; nos quais se encontravam acima de 
dez milhões de prisioneiros, sendo que só nos 
campos de Pechora existiam mais de um mi
lhão e na r.zgiiio de Archangel cerca de 
5000.000. Para r:e saber o que se passava 
nesses campos, basta ler os livros de Wladi
mir Petrov, Peter Perigov, Gregory Klimov, 
o atrás citado de Dallin e Nicolaevski, e nu
merosos outros. 

Da politica sanguinária do comunismo na 
luta de seus próprios chefes pelo poder, bas
ta lembrar o célebre expurgo em que foram 
executados todos os que tiveram relações 
com Trotski, entre eles Riazanov, Bucarini, 
Karmenev, Rikof, e mais de um milhão de 
implicados ou suspeitos. Semr:ilhantes morti
cfnios foram praticatlos durante a aliança 
nazi-soviética nos primeiros anos da Segun
da Grande Guerra, constituindo espetáculo 
de horror o massacre de 25.000 oficiais do 
exército po1onês nas florestas de Kat!n. 
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De nada disso transmitem informações às 
novas gerações os que estão prestando rele
vantes serviços ao relatar os crimes do na
zismo. Para complementar tão útil propa
ganda, seria preciso que a ação sanguinária 
do comunismo fosse também narrada. O 
nazismo não passa hoje de um fantasma na 
História, um pesadelo que se desvaneceu em 
1945; mas o comunismo é um monstro vivo, 
presente, atuante, cada vez mais próximo de 
nós e demonstrando, também como o nazis
mo, sua sede de domínio dos povos. Silenciar 
sobre os seus crimes é favorecer seus tene
brosos plànos de conquista e escravização da 
Humanidade. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) -Item 2 

Discussão, em turno único, da re
dação final (oferecida pela Comissão 
de Redação, em seu Parecer n.0 169, 
de 1975), do Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 2, de 1975, que apr.ova o 
texto da Convenção sobre o Comér
cio Internacional das Espécies da 
Flora e Fauna Selvagens em perigo 
de extinção, firmado em Washington, 
a 3 de março de 1973. 

Em dicussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, vou encerrar a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
N? ... o havend·o emendas, nem re·queri

mento para que a redação final seja sub
metida a votos, é a mesma dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do 
art. 359 do Regimento Interno. 

O Pl'ojeto vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final apro

vada: 
Redação Final do Projeto de De

creto Legislativo n.0 2, de 1975 
(n.O 2-B/75, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 44, incisQ I, 
da Constituição, e eu, Presidente do Se
nado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.o de 1975 

Aprova o texto da Convenção sobre 
o Comércio Internacional das Espé
cies da Flora e Fauna Selvagens em 
Perigo de Extinção, firmado em 
Washington, a 3 de março de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - É aprovado o texto da Con

venção sobre o Comércio Internaconal 

das Espécies da Flora e Fauna Selvagens 
em Perigo de Extinção, firmado em 
Washington a 3 de março de 1973. 

Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo en
trará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrá
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) -Item 3 

Discussão, em turno únic·o, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 14, de 
1975 (n.0 7-B/75, na Casa de origem), 
de iniciativa do Sr. Presidente da 
República, que autoriza a Cruz Ver
melha Brasileira a dar destinação 
diversa ao imóvel que lhes foi doado, 
tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 165 
e 166, das Comissões 

-de Saúde, e 

- de Finanças. 
Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto irá à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.O 14, de 1975 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Autoriza a Cruz Vermelha Brasi
leira a dar destinação diversa ao 
imóvel que lhe foi doado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Fica a Cruz Vermelha Bra

sileira autorizada a dar ao terreno que 
lhe foi doado por força da Lei n.0 1.016, 
de 26 de dezembro de 1949, destinação 
diversa da prevista no art. 1.0 da mesma 
Lei, com o objetivo de executar projeto 
integrado, que incluí as áreas adjacen
tes de sua propriedade e prevê a cons
trução de um novo hospital. 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) -Item 4 

Discussão, em primeiro turno 
(apreciação preliminar da constitu
cionalidade e juridicidade, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado 
n.o 161, de 1974, de autoria do Sr. 
Senador aVsconcelos Torres, que fixa 
idade limite para investidura em 
cargo de Ministro nos Tribunais Su
periores da União, e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECER, sob n.0 130, de 1975, da Co
missão 

- de Constituição e Justiça, pela incons
titucionalidade e injuricidade. 

Em discussão o projeto quanto à juri
cidade e constitucionalidade. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da 
palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer .sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 

É o seguinte o projeto rejeitado, 
que irá ao arquivo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 161, de 1974 

Fixa idade limite para investidura 
em cargo de ministro nos Tribunais 
Superiores da União, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Inclui-se entre os requisitos 

exigidos para a investidura em cargo de 
Ministro dos Tribunais Superiores da 
União e assemelhados, não ter o indica
do mais de sessenta e cinco (65) anos 
de idade. 

Parágrafo único - Aplicar-se o que 
está determinado neste artigo à nomea
ção de titulares para o Supremo Tribu
nal Federal, Tribunais Federais de Re
cursos, Superior Tribunal Militar, Tri
bunal Superior do Trabalho e Tribunal 
de Contas da União, quando os indicados 
forem estranhos à Magistratura. 

Art. 2.0 - Os Ministros dos Tribunais 
relacionados no parágrafo único do ar
tigo anterior, com tempo de permanên
cia no cargo inferior a cinco (5) anos, 
que fizeram jus à aposentadoria volun
tária e a solicitaram, terão os proventos 
da mesma fixados em função dos ven-

cimentos que percebiam no cargo ime
diatamente anterior que ocuparam, na 
Magistratura o uem outro setor do Ser
viço Público. 

Parágrafo único - A presente disposi
ção não se aplica aos que foram mem
bros dos Tribunais citados ,na data em 
que esta Lei entrar em vigor. 

Art. 3.0 - Serão aposentados com pro
ventos integr:;tis, na forma da lei, ao 
atingirem a idade limite para a apo
sentadoria compulsória, seja qual for o 
tempo de serviço público que contarem, 
os atuais titulares dos Tribunais men
cionados neste diploma. 

Art. 4.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua promulgação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) - Esgotada a matér'ia constante 
da Ordem do Dia, vai-se passar à apre
ciação do Requerimento n.0 252, lido no 
Expediente, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n.0 32, de 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam per

maneçam .sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o Requerimento, passa-se à 

apreciação da matéria. 
Discussão, em turno único, do Pro

jeto de Lei da Câmara n.0 32, de 
1975 (n.0 380-B/75, na Casa de ori
gem), que introduz alterações no 
art. 55 da Lei n.0 5.682, de 21 de ju
lho de 1971 (Lei Orgânica dos Par
tidos Políticos), tendo 
PARECER, sob o n.0 188, da 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, favorá

vel, com voto vencido dos Srs. 
Senadores Helvídio Nunes e Hei
tor Dias; e voto vencido, em se
parado, do Sr. Senador José Sar
ney. 

Sobre a mesa, emendas que vão ser 
lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lídas as seguintes: 
EMENDA N.0 1 
(De Plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 

32, de 1975 
Ao art. 2. do projeto dê-se a seguinte 

redação: 
"Art. 2.0 - O art. 55, itens I, II 

e III da Lei n.0 5. 682, de 21 de julho 
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de .1971, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 55 - ..................... . 
I - O Diretório Municipal, de 15 

(quinze) a 27 (vinte e sete) mem
bros; 

TII - O Diretório Regional de 21 
(vinte e um) a 45 (quarenta e cinco) 
membros; 

III - O Diretório Nacional, de 51 
(dnqüenta e um) a 71 (setenta e 
um) membros." 

Sala das Comissões, em 23 de junho de 
1975. - José Sarney. 

EMENDA N.0 2 
(De Plenário) 

Incluam-se no projeto os seguintes ar
tigos: 

"Art. . . . - Para as Convenções 
Municipais, a se realizarem em 1975, 
os prazos previstos no art. 39 e no 
§' 4.o do art. 55, da Lei n.0 5. 682, de 
21 de julho de 1971, ficam reduzidos 
a 15 (quinze) e 10 (dez) dias, res
pectivamente". 

"Art .... -É facultado aos parti
dos que tiverem registrado chapas 
até à data desta Lei a atualização 
das mesmas, nos limHes indicados 
pelo art. 2.0 " 

Sala das Comissões, em 23 de junho de 
1975. - José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) - Em discussão o Projeto e as 
emendas. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
usar da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) Encerrada. 

Encerrada a discussão com a apresen
tação de emendas,. e .estando a. ~atéria 
em regime de urgenCia, a com1ssao de
verá pronunciar-se imediatamente sobre 
as mesmas. 

Solicito ao nobre Sr. Senador José Lin
doso o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. JOSÉ LINDOSO- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Originário da Câmara dos Deputados, 
está sendo apreciado pelo Senado, e foi 
objeto de estudo na Com.issão de c.ons
tituição e Justiça, o ProJeto de Le1 n.0 

32/75, na Casa de origem n.0 380-B/75. 

Esse Projeto introduz alterações no art. 
28 e no item II do art. 55 da Lei n.0 5.682, 
de 21 de julho de 1971, (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos.) 

A Emenda, Sr. Presidente, ou a alte
ração objetiva reajustar o calendário das 
convenções e altera no seu art. 2.0, o 
número dos elementos integrantes do Di
retório Regional, que passa a ser de 21 
a 45 membros. 

O nobre Senador José Sarney, como 
Relator, acolheu o Projeto originário da 
Câmara, mas apresentou as duas Emen
das que ora estão sendo objeto do nosso 
exame, sob o aspecto de constitucionali-
dade e juridicidade. -

Na Comissão, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, manifestamo-nos contrários às 
Emendas propostas, e o fizemos, primei
ro, relativamente à emenda que alterava 
o número dos integrantes do Diretório 
Municipal, porque o Projeto estava sendo 
discutido na Comissão de Constituição e 
Justiça, no dia 1.1 e, exatamente, no dia 
13, encerrar-se-la o prazo para a apre
sentação das chapas dos elementos que 
desejarem concorrer à renovação dos 
Diretórios Municipais. Considerei, na 
oportunidade, que uma alteração nessa 
matéria iria significar a perda de um 
esforço político, desenvolvido pelos dois 
Partidos, na composição dos Diretórios 
Municipais, através desse trabalho de 
ajustamento de interesses políticos que 
as Lideranças desenvolvem; embora se 
estabelecesse a faculdade desse reajus
tamento de número, se estabeleceria o 
que dizemos na linguagem comum, uma 
"confusã·o geral", considerando a neces
sidade de esclarecimentos complementa
res aos nossos Companheiros do interior 
e a escassez de tempo para fazê-los. Por 
isso, somos contrários às Emendas do 
nobre Senador José Sarney. S. Ex.a re
presenta as emendas como emendas de 
Plenário. Mantemos, Sr. Presidente, a 
mesma linha de racio:eínio. A lei só ope
rará se o Senado aprová-la nesta Sessão. 
Dentro de cinco dias, estaremos em re
cesso; não .teremos, portanto, oportuni
dade de mandar à Câmara dos Depu
tados as Emendas propostas, que não te
rão nenhuma eficácia para as eleições 
municipais de Diretórios, Regional e Na
cional, que vão deflagrar-se no curso do 
próximo trimestre. 

De forma que, não examinando o mé
rito propriamente, mas nos atendo ao 
problema da conveniência e da oportu-
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nidade, em nome da Comissão de Cons
tituição e Justiça, manifestamo-nos con
trários a essas Emendas que, portanto, 
não devem prosperar. 

É este o Parecer, Sr. Presidente. 
O SR.. PRESIDENTE (Benjamim Fa

rah) - O Parecer emitido pelo nobre 
Senador José Lindoso é contrário às 
emendas apresentadas. 

Vai-se proceder à votação. 
Em votação o Projeto, sem prejuízo 

das emendas. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Pro

jeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se à votação das emendas. 
Os Senhores Senadores que as apro

vam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitadas. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: · 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 32, de 1975 

(N.o 308-B/75, na Casa de origem) 

Introduz alterações no art. 28 e no 
item II do art. 55 da Lei n.0 5. 682, 
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. 28 da Lei n.0 5.682, 

de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos), alterado pela Lei n.0 

6 .196, de 19 de dezembro de 1974, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 28 - As Convenções Muni
cipais, Regionais e Nacionais, para 
a eleição dos Diretórios Municipais, 
Regionais e Nacionais dos Partidos 
Políticos, realizar-se-ão, respe·ctiva
mente, no segundo domingo de ju
lho, no quarto domingo de agosto e 
no terceiro domingo de setembro dos 
anos de unidade final ímpar." 

Art. 2.0 - O item II, do art. 55, da Lei 
n.o 5.682, de 21 de julho de 1971, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 55 - ..................... . 
II - O Diretório Regional, de 21 

(vinte e um) a 45 (quarenta e cinco) 
membros." 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) - Ainda há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. 
Presidente; Srs. Senadores: 

Estou usando esta Tribuna hoje para 
comunicar à Casa a apresentação de um 
projeto de lei de minha autoria, insti
tuindo o Programa da Refeição Básica 
para o Trabalhador Brasileiro, a ser co
ordenado pelo INAN - Instituto Nacio
nal de Alimentação e Nutrição -e rea
lizado em convênio com as Prefeituras de 
todo o País, estabele.cendo para todos 
aqueles que percebem renda mensal in
ferior ou igual a um salário mínimo o 
direito a uma refeição básica, a custo 
inferior à centélsima parte do salário 
mínimo regional. 

Trata-se, Sr. Presidente, de iniciativa 
com o sentido de diminuir, de obviar a 
situação realmente calamitosa por que 
passa a população brasileira de baixa 
renda, no que diz respeito à alimentação 
e nutrição. 

Tenho defendido, Sr. Presidente, e con
timio a defender, como medida precípua 
de efeito redistributivo de riqueza, a ins
tituição do subsídio a alguns itens da 
alimentação básica do povo brasileiro. 
Acho que este seria o melhor caminho 
para se conseguir rápida e profunda
mente uma alteração no quadro de dis
tribuição de renda, aumentando o poder 
aquisitivo daquela classe da população 
que está escapando do alcance da polí
tica salarial do Governo e, por conse
guinte, constitui o grupo demográfico 
mais necessitado do nosso País. 

Penso que o subsídio ao preço desses 
alimentos a que se pudesse chamar de 
uma dieta básica do povo brasileiro, de 
modo a abaixá-lo significativamente de 
20, 30, 40%, representaria um desafogo 
e uma melhoria substancial nos orça
mentos familiares desta camada mais 
sacrificada e, por conseguinte, nos seus 
padrões alimentares, que são extrema
mente inferiores, como se verifica em 
todos os levantamentos e mostragens 
feitas, até hoje, neste Pais. 

Mas, Sr. Presidente, estando impossibi
litado de apresentar qualquer Projeto de 
Lei, no sentido de subsidiar preços de 
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produtos básicos, e não tendo encontrado, 
por parte do Governo, a receptividade 
para medidas desta natureza, não obs
tante haver "batido nesta te.cla" durante 
vários meses, decidi-me a apresentar ou
tra sugestão, embora não mais ligada ao 
subsídio da compra e venda dos alimen
tos diretamente, mas ao de uma refeição, 
a que teriam direito todos os trabalhado
res brasileiros que estivessem situados 
naquela camada mais pobre, de mais 
baixa renda, de toda a nossa população. 

Assim, Sr. Presidente, substituo, a 
contragosto, a comercialização dos ali
mentos pelo subsídio à refeição. Conti
nuo a achar que o primeiro caminho é 
melhor, ainda que mais oneroso, porém 
teria efeito mais genérico e sem nehuma 
característica de humilhação que pode 
ter um programa de refeição do tipo que 
estou sugerindo neste momento. 

Quero aproveitar, Sr. Presidente, para 
registrar também o nosso apoio a uma 
série de medidas que .o Governo vem to
mando na área social. Reconhecemos 
que, de fato, principalmente nesta úl
tima .semana, o GQverno avançou um 
pouco em providências no campo social, 
embora este avanço, a nosso ver, tenha 
sido extremamente tímido, diante do 
quadro realmente assustador que se nos 
depara e das necessidades de medidas 
concretas, que realmente aliviariam essa 
situação calamitosa, as quais temos de
f·endido desta Tribuna. Cito, como exem
plo, a instituição do 14.0 salário, que não 
é mais do que a antecipação da retirada 
de algo que já é da propriedade do tra
balhador e que entrará em vigência, la
mentavelmente, apenas dentro de um 
ano, mas que, em todo caso, c·onstitui al
guma coisa, pelo menos, revelando uma 
preocupação governamental em melho
rar a situação destas camadas da popu
lação. Ocioso dizer que, mais uma vez, a 
camada mais necesitada escapou ao al
cance dessa medida, de vez que não seria 
contribuinte nem do PIS, nem do ..... . 
PASEP. 

Outra medicia anunciada será a distri
buição de alimentos, por parte do INPS, 
para crianças de até seis anos _que apre
sentem sintomas de desnutriçao. É uma 
m "'di da também anunciada, porém não 
sabemos quando será po.sta em exe.cução. 
De qualquer forma, revela, igualmente, 
um cuidado do Governo, se bem que o 
seu alcance seja limitado, pois que vem 
socorrer apenas aquelas crianças que já 
apresentam sinais evidentes de desnutri
ção, deixando de lado, por conseguinte, 

todas as outras que, fatalmente, irão 
cair na desnutrição, caso não seja dado 
aos seus pais, aos seus responsáveis, uma 
situação digna em matéria de percepção 
de rendas. 

A outra medida, das construções dos 
centros urbanos, cuja característica não 
ficou bem definida no noticiário de im
prensa, mas que de qualquer forma, em 
princípio, parece também confirmar 
aquela tendência do Governo em olhar 
um pouco mais para os aspectos sociais 
da situação da população brasileira. 

o que nós queremos ressaltar, Sr. Pre
sidente, é que todo esse conjuntá revela, 
sobretudo, uma atitude de timidez do 
Governo. O Governo se preocupa com a 
situação, mas realmente não vai às suas 
origens. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O 'SR. ROBERTO SATURNINO - Já 
darei o aparte a V. Ex.a 

A razão é muito simples: o Governo 
não está querendo ir às fontes de recurso, 
onde pode obter meios suficientes para 
executar programas, aí sim, de maior 
profundidade. As fontes de recursos nós 
já aludimos ·em várias oportunidades, 
nesta casa. São os impostos, os impostos 
patrimoniais, é o Imposto de renda, o 
Imposto de Herança e o Imp-osto Territo
rial que podem ser substancialmente 
elevados principalmente apanhando as 
camad~ de renda mais elevada, que exa
tamente têm patrimônio.s elevados, têm 
herancas elevadas, têm ganhos de capital 
elevado todos esses fora do alcance da 
atual I~gislação tributária nacional. 

Nós achamos que rea11:11ente lpl pro
grama social de :pro.fl!,ndidade nao pode 
prescindir da institUiçao de uma reforma 
tributária capaz de dar ao Governo re
cursos suficientes para executar essa 
transferência de renda, na profundi~ade, 
na extensão, que o quadro atual esta de
mandando. 

Somente com uma reforma tributária, 
tomando recursos realmente de onde se 
pode tomar - da área do Imposto de 
Renda do Imposto de Herança, do Im
posto 'Territorial - se podem, enfim, 
constituir fluxos de subsídios para aten
der na sua verdadeira necessidade, às 
cap;.adas de renda mais baixa da popu
lação. 

o imobilismo, a inércia do Governo em 
entrar nesta área tributária é que fatal-
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mente o leva a essa timidez nos seus 
programas de natureza social. 

Ouço, com muito interesse, o aparte 
do nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Inicialmente, 
congratulamo-nos com V. Ex.a pela sua 
coerência. V. Ex. a, desde que entrou ·nesta 
Casa, tem uma linha de conduta, uma 
linha de conduta que o faz muitas vezes, 
sair da posição de Vice-Líder e falar 
como simples e ilustre Representante 
desta Casa. É verdade. Estou certo de 
que V. Ex.a, neste ponto, s·olicitando au
mentos de tributos, não estará falando 
por todo o seu Partido. É óbvio. Número 
dois, congratulamo-nos com V. Ex.a, por
que presta justiça, parcimoniosa, ao Go
verno, que também é coerente, que tam
bém trata de executar, não diremos as 
medidas que vão levar o povo brasileiro 
ao éden sonhado por V. Ex. a, mas aquelas 
medidas que vão proporcionar à Admi
nistração Geisel poder dizer ao País, no 
fim de quatro anos, que aquilo que o 
Presidente da República prometera no 
seu Plano-Mestre de Ação, que é o II 
Plano Naci-onal de Desenvolvimento, na 
medida extrema de suas forças procurou 
fazer. Mas, ilustre Senador, não há ne
nhuma, timidez nisto. A questão está 
pura e simplesmente situada na con
ceituação dos objetivos, na extensão das 
medidas a tomar. V. Ex.a pensa em ter
mos de uma latitude que o Governo julga 
no momento, imcompatível ainda com 
a atual situação econômica do País. As
sim, diríamos nós: essas medidas, por 
exemplo, há 10, 12, 14 anos, não seriam 
factíveis a um Governo que realmente 
quisesse agir com os pés no chão e não 
cultivar popularidade. Se, no momento 
atual, o Governo já consegue, conforme 
dissemos aqui a V. Ex.a, nos campos os 
mais variados, executar essas e outras 
medidas, é porque, realmente, o Pais, 
como um todo, já está começando a se 
capitalizar. Diríamos aqui que saiamos 
da miséria extrema para a pobreza, para 
a penúria, e no momento procurávamos 
desligar-nos desta e estávamos tentando 
capitalizar. Diríamos aqui que saíamos 
que queríamos dar a V. Ex.a Não iríamos 
interromper o seu discurso, neste mo
mento, para discutir da justeza, ou não, 
da tese central de V. Ex.a, de carregar o 
povo com maiores tributos, embora só 
uma parte desse povo. Vamo-nos aguar
dar para, em outra ocasião, mostrar que 
V. Ex.a talvez esteja muito descontente, 
inclusive dentro do seu Partido, nessa 
tributação que deseja fazer nas finanças 
do contribuinte brasileiro. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Dus
tre Senador Virgílio Távora, agradeço o 
aparte de V. Ex.a, esclarecedor para 
mim, e do qual se pode depreender cla
ramente que V .. Ex. a, no fundo, ainda 
advoga a tese de que é preciso deixar o 
"bolo" crescer, para que depois se faça 
a sua repartição. 

O Sr. Virgílio Távora -Estamos cres
cendo e procurando repartir. Perdão! 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sim, 
mas na medida em que V. Ex.a diz ... 

O Sr. Virgílio Távora - Antigamente 
é que não se podia repartir, porque não 
se tinha o quê. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Aí é 
que está. 

O Sr. Virgílio Távora- Agora já temos 
alguma coisa e estamos procurando re
partir. 

O SR. ROBERTO· SATURNINO - Al
guma coisa nós também já tínhamos. 

O Sr. Virgílio Távora - Perdão, 
V. Ex.a, como economista, não pode di
zer isso. Quem vê a economia brasileira, 
há vinte ou trinta anos, sabe - e V. Ex.a 
melhor do que nós - que passamos a 
outra escala de economia, passamos a 
outro estágio de economia, a outra or
dem de grandeza. o País como um todo. 
V. Ex.a pode discutir a boa ou má re
partição dessa riqueza. Isso é outra coi
sa. Mas que houve outra ordem de gran-

. deza, outro estágio de economia, isso 
parece que é inegável. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Em 
outras palavras V. Ex.a quer dizer que a 
dimensão do ":bolo" alterou-se. 

O Sr. Virgílio Távora - E muito. E 
agora já vamos começar a dividir o 
"bolo". Mas, antigamente, o "bolo" era 
muito pequenino, não dava para coisa 
nenhuma. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - O 
que demonstra que V. Ex.a defende a te
se de que, pelo menos, até certa dimen
são, não se pode distribuir o "bolo" an
tes que ele cresça. Esta tese, nobre Se
nador, nós a temos refutado, não é de 
hoje, há vários anos, e continuamos a 
não aceitá-Ia. Achamos que é sempre 
possível, dependendo do modelo econô
mico adotado, compatibilizar o cresci
mento econômico, até com altas taxas, 
com uma distribuição razoavelmente 
justa do produto bruto. 
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O Sr. Virgílio Távora - Este, justa
mente, o fulcro da nossa discussão. 
V. Ex.a diz que sim, nós dizemos que 
não; V. Ex.a apresenta os seus argumen
tos, nós, os nossos. Quer dizer, este pon
to-de-vista é que não podemos discutir, 
neste fim de tarde, com poucos minutos 
disponíveis, porque estamos em campos 
diametralmente opostos, argumentos de 
um lado e de outro, já tendo sido leva
dos ao conhecimento do Plenário, há 
muito tempo. Mas dizemos: é a coerên
cia do Governo dentro daquilo a que se 
propôs. Este ponto não pode ser negado, 

O SR. ROBERTO SATURNINO 
Realmente, não estou negando. 

O Sr. Virgílio Távora - Podemos ter 
filosofias diferentes, e seguir escolas 
económicas diversas. Já dissemos aqui, 
mais de uma vez, embora V. Ex.a não 
goste muito, que é um "cepaliano" na 
expressão mais pura. Mas assim o consi
deramos. Não há demérito algum nisso. 
Achamos, por exemplo, que o Sr. Raul 
Prebisch um maravilhoso economista, 
um futurólogo ainda melhor.. . embora 
não acerte suas profecias. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Realmente, não tenho nenhum precon
ceito contra a CEPAL, apenas resisto 
um pouco a este enquadramento em uma 
escola ou em uma filosofia. 

O Sr. Osires Teixeira - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muita honra. 

O Sr. Osires Teixeira- Normalmente, 
só aparteio V. Ex.a, quando trata, com 
a proficiência de sempre, dos assuntos 
económicos e financeiros do País, não 
·estando presente o nobre Senador Vir
gílio Távora. Embora com a presença, 
hoje, de S. Ex.a, ouso interferir em seu 
pronunciamento para fazer ligeira ob
servação. Por uma questão de ordem 
meramente pessoal, não gosto muito de 
ficar falando em "bolo". Prefiro falar 
como a Igreja: repartir o pão. Ouço 
V. Ex.a sempre discutir e defender a tese 
de que o "bolo" deva crescer, ou o pão 
deva crescer, ou deva-se repartir o pão 
como ele está. Uma necessidade é fun
damental: é preciso que exista o "bolo" 
ou o pão para que seja repartido. Ao 
qualificar de tímida a posição do Gover
no Federal nas últimas medidas tomadas 
pelo seu Conselho de Desenvolvimento 
Social, V. Ex.a diz que ela é tímida por 
que o Governo não criou as condições 
capazes de fazer com que ~sse "bolo" 

exista, para que seja repartido. V. Ex.a 
chega a apontar a solução, que seria a 
de gravar de impostos os capitais maio
res, gravar de impostos as transmissões 
de herança, etc. Então, V. Ex.a, dentro 
do seu próprio argumento, conclui que 
o Governo, as decidiu, como na semana 
próxima passada, não o fez timidamen
te; decidiu, sim, responsavelmente, por
que distribuiu, ou prometeu distribuir, o 
"pão" que tinha, e não o "pão" teórico 
que viria a ter no caso de hipotética mo
dificação da estrutura legal que viesse 
a dar condições para que esse ~'pão", ou 
"bolo", viesse a ser maior do que era 
antes. Respetiando, evidentemente, todo 
o ponto de vista que V. Ex.a esposa, pe
diria a V. Ex.a, coerente, como sempre 
foi, que desqualificasse a palavra "tí
mida". Na verdade, o Governo agiu res
ponsavelmente, vem dispondo do "pão" 
ou "bolo" que tem para repartir, e não 
do "bolo" hipotético, que é o sonho do 
MDB, que é o sonho da ARENA, que é o 
sonho de todos nós: ter um bolo bem 
grande para repartir com este País in
teiro, para que todos possam ser ricos, 
para sermos um País rico. Esta é a luta, 
esta é a meta do MQvimento Democrá
tico Brasileiro e da Aliança Renovadora 
Nacional. E outra não é a meta da Re
volução e do Governo do Presidente 
Geisel. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Nobre Senador, agradeço a intervenção 
de V. Ex.a, sempre elucidadora, mas 
qualificar a providência do Governo de 
atitude responsável, quase correspon
deria a qualificar as nossas sugestões de 
irresponsáveis ou de procura de cortejo 
de popularidade, como aludiu o nobre 
Sena·dor Virgílio TáVQra. 

O Sr. Osires Teixeira - V. Ex.a me 
permite uma explicação? (Assentimento 
do orador.) - Não, isso não! V. Ex. a dá 
como &olução a transformação da Legis
lação Brasileira, que irá permitir ao Go· 
verno, no .futuro, arrecadar bens que 
constituiriam esse "bolo" a ser repartido. 
São palavras de V. Ex.a Decorrente da 
não-modificação dessa estrutura legal 
é que o Governo agiu timidamente. Pedi 
a V. Ex.a, dentro da coerência e dentro 
da legitimidade que sempre imprime aos 
seus pronunciamentos, retirasse a pala
vra "tímida" e colocasse a palavra "res
ponsável", porque, na verdade, o "bolo", 
o "pão" que existe está sendo repartido. 
V. Ex.n sugere novas fórmulas que vi
riam aumentar e.s.se "pão". Aí, então, 
seria a hora de distribuir, em nova eta-
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pa, esse novo "pão" ou esse novo "bolo". 
Longe de nós qualificar a sua atitude 
de irresponsável, longe de nós significar 
que V. Ex.a tenha agido irresponsavel
mente, ou querendo ·trazer à Casa e à 
Nação palavras irresponsáveis. Longe de 
mim pensar is.so de V. Ex.a 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Real
mente, não estou querendo dizer que 
V. Ex.a está fazendo esta alusão, mas· 
estou querendo dizer que esta interpre
tação poderia ter sido retirada das pa
lavras de V. Ex.a É uma caracterização 
que, realmente, não aceitamos, porque, 
desde a primeira hora, procuramos co
locar todas a.s nossas idéias e as nossas 
sugestões em termos que consideramos 
perfeitamente viáveis, realizáveis, algo 
como aquilo que ~xecutaríamos, caso o 
MDB estivesse no poder, digamos assim. 
São medidas que consideramos respon
sáveis, viáveis, e válidas. Apenas dentro 
de outro enfoque que, realmente, difere 
do enfoque dado, atualmente, pelo Go
verno. V. Ex.a fala que o "bolo" é peque
no. Achamos que o "bolo", em última 
análise o "pão" é este: o Produto Naci.o
nal, Bruto que já não é nada pequeno 
já está quase na ordem de cem bilhõe~ 
de dólares. Tudo irá depender da fatia 
desse "bolo" que se·rá retirada para uma 
distribuição mais equânime. Se essa fa
tis, é pequena, como o é atualmente en
tão a distribuição tem que ser pequena 
tímida. Nada impede que essa fatia re~ 
tirada do "bolo" para uma distribuÍcão 
seja aumentada. Seja aumentada -co~ 
mo? Através de tributação que recaia 
sobre pessoas físicas de alto padrão de 
renda, de alto padrão de patrimônio. 
Isto é uma linha politica de ação. Desde 
o momento em que o Govern·o adote uma 
linha política tendente à distribuição 
mais just.a, ele retirará desse "bolo" uma 
fatia maior, e essa fatia dará ensejo a 
que .se faça uma distribuição mais subs
tancial por aquelas camadas mais neces
sitadas. 

O Sr. Osires Teixeira - Só para meu 
esclare·cimento - é uma pergunta que 
faço a V. Ex. a - essa linha de raciocínio 
seria a do Movimento Democrático Bra
sileiro, se estivesse no poder? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sim. 

O Sr. Osires Teixeira - Vale dizer se 
o Movimento Democrático Brasileiro' es
tivesse no poder, iria sobrecarregar a 
e:mpresa nacional, o capital, de mais 
ânus, para dar maior condição de maior 
distribuição? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Não 
se trata de sobrecarregar a empresa. 
Nosso objetivo é sobrecarregar o imposto 
sobre a pe.ssoa física. Achamos que o im
posto sobre pessoas jurídicas já está ra
zoavelmente bom. Não o alteraríamos, 
porque, realmente, poderia ter um efei
to destrutivo na vida financeira e eco
nômica das empresas, o que não nos 
intere.ssa, absolutamente. A pessoa físi
ca, aquela cujos ganhos de capital são 
extremamente bem tratados pelo Gover
no, aquela cuja herança é ignorada pelo 
Governo na sua tributação e cujo patri
mônio também é ignorado, esta sim, a 
pess·oa de alto padrão de renda e de 
elev:1d.a patrimônio, esta tem alguma 
coisa, tem algo mais a dar à c-omunida
de às classes pobres. E não está dando, 
porque o Governo não adota uma polí
tica realmente distributivista. 

Esta, a política que estamos defenden
do aq·ui; este, o nosso ponto de vista. 
Respeitamos o ponto de vista do Gover
no, mas fazemos questão de marcar aqui 
o nosso objetivo e o nosso desejo. 

O Sr. Saldanha Derzi - Permite 
V. Ex.a um aparte, nobre Senador Ro
berto Saturnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Com muito prazer. 

O Sr. Saldanha Derzi - Sabemos que 
o nosso País é pobre, necessita de capi
tal, de dinheiro, para os grandes inves
timentos. Onerand-o mais a pessoa física 
com o aument-o da alíquota do Imp.osto 
sobre a Renda, iríamos descapitalizar as 
pessoas que têm capacidade de aumen
tar, com os seus recursos, os investimen
tos em favor do Brasil. Então, V. Ex.a 
melhoraria um pouco os menos favore
cidos, mas, indiretamente, prejudicaria 
muito o Brasil. A pessoa física, os ho
mens que ganham um pouco mais, -
o que não é muito no Brasil, se compa
rarmos com outr·os países - se vamos 
onerar, se vamos descapitalizar essas 
pessoas, indiretamente vamos empobre
cer o País. Acredito não seja esta a me
lhor solução, nobre Senador. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Nobre Senador Saldanha Derzi, real
mente o nosso p·onto de vista é este. Em 
primeiro lugar, achamos que a concen
tração de riqueza nas mãos da camada 
mais rica da populaçã.o - e alude-se a 
esse fato, freqüe·ntemente - que pode
ria resultar num aumento da poupança 
do investimento nacional, na realidade 
não resulta. E temos pr-ovas concretas. 
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Desde 1950, época em que se podem 
acompanhar razoavelmente os dados da 
contabilldade nacional, o que se observa 
é um processo crescente de concentração 
de riqueza nas mãos de· uma minoria da 
nossa população, sem que essa concen
tração se traduza, absolutamente, em 
aumento de investimento. 

A nossa taxa de investimento tem-se 
situado ao redor de 15, 16, 17% do pro
duto bruto, sem nenhuma alteração, 
senão nos anos muito recentes, há cer
ca de dois ou três anos, em virtude de 
investimentos realizados pelas empresas 
estatais. Esta, a verdade. A taxa de in
vestimento do setor privado chegou até 
a decair por volta de 1970. 

Por conseguinte, não há nenhuma 
correlacão entre a concentracão de ri
queza rias mãos de uma minoria de pri
vilegiados, que se transforma num con
sumismo exagerado, num consumo cons
pícuo, como chamam os economistas, 
sem que isso se traduza necessariamente 
em aumento do investimento nacional. 

O que gera o investimento, sim, é a 
perspectiva de vendas, é a perspectiva 
de lucros isto é, o aumento da demanda 
que pode ser obtido, não pela concentra
ção, mas pela distribuição da renda. 

Acredito, e sustento isto firmemente, 
que hoje, neste País, a taxa de investi
mento seria substancialmente -elevada 
se ao invés de se continuar nesse pro
ce~so de concentração de renda, part,s
semos para um processo inverso o de 
àistribuicão de rendas. Aí, sim, haveria 
um aum.imto da demanda; hav·eria um 
incentivo ao investimento. P·orque quem 
investe o faz para produzir alguma coisa; 
para vender essa alguma coisa a al
guém. Por conseguinte, a distribuição 
de renda- esta sim - representará um 
incentivo ao investimento. A concentra
ção, a esta altura, só conduz ao excesso 
de consumo, consumo conspícuo e dilapi
dador. 

O Sr. Saldanha Derzi - Nobre Sena
dor não estou aqui para defender os 
grandes milionários, os privilegiados. 
Mas, se eles investem, é por que realmen
te têm sua capacidade de comercializa
ção, de negociação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu 
entendo o ponto de vista de V. Ex.a 

O Sr. Saldanha Derzi - Mas, veja 
V. Ex.a que hoje os grandes investimen
tos, especialmente no setor agropecuário, 

neste Brasil completamente desabitado, 
como a Amazônia, dirigem-se para as 
grande compahias ou fazendas agrope
cuárias que, realmente, trazem grandes 
benefícios ao Brasil - Estas fa:?Jendas, 
naquela região completamente inóspita, 
sem estrada, sem comunicação e com
pletamente hostil à presença humana -
podemos assim dizer - estão trazendo, 
realmente, um grande benefício ao País, 
porque conquistam áreas totalmente de
sabitadas. Sem incentivo, os capitais não 
iriam para lá e, de fato, eles estão aju
dando a desbravar um Brasil novo. É 
uma grande contribuição, feita, natural
mente, com sobras de capital. Acredito 
que isto também traga ao Brasil bene
fícios inestimáveis. Vemos, portanto, que 
esse capital contribui para o grande de
senvolvimento do nosso País. Muito gra
to a V. Ex.a 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Não 
discordo de V. Ex.a neste particular. 
Acho, realmente, que estão sendo feitos 
importantes investimentos no setor agro
pecuário. Sei que incentivos tipo 
SUDAM, tipo SUDENE, têm méritos ine
gáveis e não vamos pretender aboli-los. 
Apenas estamos querendo medidas mais 
-efetivas, que resultem numa distribuição 
mais profunda da riqueza nacional como 
um todo, capaz não só de atender ao 
objetivo social de melhorar a situação 
de vida das camadas mais necessitadas, 
mas também ao objetivo ·econômico de 
ampliar, alargar o mercado interno e 
dar incentivo aos investimentos nos vá
rios setores produtivos do País. 

Sr. Presidente, eram estas as observa
ções que queria fazer hoje, encaminhan
do à Mesa o Projeto que institui o pro
grama da refeição básica ao trabalhador 
brasileiro. 

Era o que queria dizer. Muito obriga
do. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim 
Farah) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Osires Teixeira. 

O SR OSffiES TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Uso da palavra tão-somente para três 
pequenos registras. 

Ouvimos, no começo desta Sessão, o 
nobre Senador Ruy Carneiro dizer, ao 
iniciar o seu pronunciamento, que nunca 
é demais exaltar as figuras do nosso 
País, para, em seguida, traçar o perfil 
biográfico de um dos grandes médicos 
desta Nação. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, permi
to-me ·exaltar, para felicidade minha -
não uma exaltação }l(lst mortem mas 
uma exaltação em favor da grandeza e 
da riqueza nacional - nomes pratica
mente anônimos, em termos de figuras 
brasileiras, homens que, ombreados, na
turalmente, com centenas, milhares de 
outros iguais a eles, plantam, semeiam 
e colhem· as riquezas responsáveis pela 
formação desse "bolo", dess-e grande 
"bolo" que é o Produto Bruto, sobre o 
qual tanto di·scutem, aqui neste Plenário, 
os nobres Senadores Roberto Saturnino 
e- Virgílio Távora. 

Sr. Presidente, há dias desta Tribuna 
reivindicávamos a instalação de uma 
Agência do Banco do Brasil numa cida
de do Sul do meu Estado, a próspera e 
vetusta Itaberaí. 

Assistimos, na data de ontem, naquela 
cidade, à IV Festa do Arroz, à festa da 
produçã.o, da riqueza e da grandeza na
cionais, pois é no campo que se constrói 
a opulência desta Pátria. 

Lá, tivemos a oportunidade de partici
dar da solenidade de entrega de taças 
aos grande produtores, aos campeões da 
produtividade do arroz, naquela Cidade. 
Foi entregue a taça de maior produtor 
de arroz do Município ao Sr. Rui de 
Morais, que produziu 24 mil sacas de ar
roz; entregou-se taça e comenda ao fa
zendeiro Leôncio Fernandes produtor de 
10 mil sacas; ·e taça aos fazendeiros An
tônio, José Vicente e Sebastião Inácio da 
Costa, cada um deles com 9 mil sacas 
de arroz. Foi entregue a Raimundo Ro
drigues a taça da produtividade. 

Sr. Presidente, por isso, como participes 
e artifíces da construção da grandeza 
nacional, faço questão de ressaltar, nesta 
tarde, os nomes desses grandes brasi
ileiros que, como tantos outros, oons
tróem a grandeza da Pátria. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o ou
tro assunto nosso resume-se num apelo 
ao Ministério do Interior, ao SERFHAU 
e mais especificamente num apelo ao 
Banco Nacional da Habitação, para que, 
paralelo aos programas que desenvolvem 
praticamente em todo o Território Na
cional, voltem as suas vistas em parti
cular par:a as Cidades de São Simão e 
Paranaiguara, em meu Estado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, essas 
cidades, face à barragem que se constrói 

numa das maiores e mais belas riquezas 
deste Pais - o Canal de São Simão -
ficarão submersas. Em conseqüência, as 
Centrais Elétricas de Minas Gerais se
diaram os dois Municípios em outros lo
cais. Agora, no momento em que essas 
mudanças se processam, no instante em 
que aquelas Cidades ficarão sob as águas, 
importante e fundamental é que o Mi
nistério do Interior lá esteja presente; é 
preciso; é preciso que lá compareça o 
SERFHAU para planejar urbanistica
mente a nova cidade; é necessário e in
dispensável que o Banco Nacional da 
Habitação lá esteja para financiar as 
novas construção, para incentivar a for
mação de cooperativas, para criar con
dições às novas Cidades, sedes dos velhos 
Municípios, a fim de se constituírem ime
diatamente em áreas perfeitamente ha
bitáveis. 

O terceiro registro, Sr. Presidente, é 
tão-somente no sentido de que fique in
serto, nos Anais do Senado Federal, o 
nosso voto de louvor e os nossos mais 
efusivos cumprimentos à Associação das 
Profissionais de Assistência Social, em 
Goiás. Não é sem razão, Sr. Presidente ·e 
Srs. Senadores, que faço o registro desses 
v·otos: comemorou-se, no decorrer do mês 
de junho, o dia do Assistente Social, esse 
profissional que presta, sem dúvida al
guma, relevantes serviços à Pátria, esse 
profissional, que inquestionavelmente, é 
o responsável pelos levantamentos da 
problemática social brasileira, tão caren
te de providências sérias, no momento 
de junho, o dia do Assistente Social, esse 
recursos possíveis. 

A Associação das Assistentes Sociais 
de Goiás fez realizar, em comemoração 
a esse dia, uma série de conferências que 
objetivaram exatamente, a conscientiza
:ção da população, que ·objetivaram a 
conscientização, até de órgãos do Poder 
Público, para a importância da profissão 
e o papel relevante que ela ~xerce no 
c.ancerto da problemática brasileira. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim 
Farah) - Lembro aos Srs. Senadores 
que o Congresso Nacional está convocado 
para uma Sessão a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, no Plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada à lei
tura da Proposta de Emenda à Consti
tuição n.o 14, de· 1975. 
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Nada mais havendo que tratar, vou de
clarar encerrada a presente Sessão, de
signando para a próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 239, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador José Lindoso, ·solicitando a 
transcrição nos Anais do Senado do Dis
curso proferido pelo Sr. Ministro Arnaldo 
Prieto na 6o.a Conferência da Organiza
ção Internacional do Trabalho, realizada 
no dia 13 de junho de 1975. 

2 
votagão, em turno único do Requeri

mento n.0 240, de 1975, do Sr. Senador 
Accioly Filho, solicitando a tramitação 
em conjunto dos Projetas de Lei do Se
nado n.0s 47, de 1974, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que altera a 
Legislação da Previdência Social e dá ou
tras providências; e 36 de 1971, de auto
ria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, 
que reduz o limite de idade de Aposen
tadoria por tempo de serviço das mulhe
res nara 25 anos, altera a redação do 
art. 32 e seu parágrafo primeiro da Lei 
Orgânica da Previdência Sccial (Lei n.0 

3.807, de 1960), e dá outras providências. 

3 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 242, de 1975, do Sr. Senador 
A:ccioly Filho, solicitando a tramitação 
em conjunto dos Projetas de Resolução 

n.0s 49, de 1974, do Sr. Senador Milton 
Cabral, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal nas partes que men
ciona; ·e 19, de 1975, da Comissão Direto
!ra, que dá nova redação aos incisos r 
III e IV, do Art. 97 do Regimento Interná 
do Senado Federal. 

4 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara n.0 02, de 1974 (n.o 
1.207-B/73, na Casa de origem), que es
tabelece área de atuação da SUDENE, 
tendo 
PARECER, sob n.0 182, de 1975, da Co

missão 
- de Assuntos Regionais, favorável, com 

voto em separado do Sr. Senadór Gil
van Rocha. 

5 
Discussão, em primeiro turno, do Pro

jeto de Lei do Senado n.0 6, de 1972, de 
autoria do Sr. Senador Virgílio Távora, 
que dá nova redação ao art. 224 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto Lei n.0 5. 452, de 1.0 de Maio 
de 1943, tendo 
PARECERES - sob n.0s 167 e 168, de 

1975, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela consti

tucionalidade e juridicidade; ·e 
- de Legislação Social, favorável, com a 

Emenda que apresenta de n.0 1-CLS. 
Está encerrada a Sessão. 

{Encerra-se a Sessão às 17 horas e 5 
minutos.) 



so.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 24 de de junho de 1975 

PRESID:íl:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, WILSON GONÇALVES, 

1\IARCOS FREIRE E LOURIV AL BAPTISTA 

.A.s 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho - Henrique de 
La Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco - Helvidio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des- Virgílio Távora- Wilson Gon
çalves - Agenor Maria - Dinarte 
Mariz - Ruy Carneiro - Marcos 
Freire - Paulo Guerra - Wilson 
Campos - Arnon de Mello - Luiz 
Cavakante - Augusto Franco -
Gilvan Rocha - Lourival Baptista 
- Ruy Santos- Eurico Rezende
João Calmon - Benjamim Farah -
Nels<Jn carneiro - Gustavo Capa
nema- Magalhães Pinto- Orlando 
Zancaner - Benedito Ferreira -
Lázaro Barboza - Osires Teixeira -
Italívio Coelho- Mendes Canale
Saldanha Derzi - Accioly Filho -
Leite Chaves - Mattos Leão - Da
niel Krieger - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 45 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. !.O-Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA, 
Submetend() ao Senado a escolha de 

nome indicado para cargo cujo pro
vimento depende de sua prévia aquies
cência: 

MENSAGEM 
N.0 113, de 1975 

Excelentíssimos Senhores Membr<Js do 
Senado Federal: 

N<Js termos do art. 42, item III, e pa
rágrafo único do art. 118, da Constitui-

ção, tenho a honra de submeter à con
sideração do Egrégio Senado Federal o 
nome do Desembargador Carlos Fulgêil
cio da Cunha Peixoto para exercer o 
cargo de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, na vaga decorrente da aposen
tadoria do Ministro Aliomar <le Andrade 
Baleeiro. 

Os méritos do Senhor Carlos Fulgêncio 
da Cunha Peixoto, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse ele
vado cargo, constam do anexo Curri
culum. Vitae. 

Brasília, em 23 de junho de 1975. 
Ernesto Geisel. 

CURRICULUM VIT.AE 

Nome: Carlos Fulgêncio da Cunha 
Peixoto 

Lugar de Nascimento- Teófilo Otoni, 
Minas Gerais 

Data de Nascimento - 8 de dezembro 
de 1911 

Pais - Desembargador Eustáquio da 
Cunha Peixoto e Alzira Fulgêncio Pei
xoto 

Cu~s·o de Bacharelado - Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Mi
nas Gerais. 

TíTULOS 
Funções, Cargos e P11ofissões Exercidos 
Bacharel em Direi to, pela Faculdade 

de Direi to da UFMG - término do curso 
em 20-11-1935; 

Advogado em Ibiá, Estado de Minas 
Gerais, período de 21-4-1936 a 14-1-1946; 

Advogado em Belo Horizonte - perío
do de 14-1-1946 a 6-12-1958; 

Consultor Jurídico da Secretaria das 
Finanças do Estado de Minas Gerais, no 
período de 14-1-1946 a 6-12-1958; 

Desembargador do Tribunal de Jus
tiça do Estado de Minas Gerais, com 
exercício desde e-12-1958; 
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Presidente da 3.8 Câmara Civil do Tri
bunal de Justiça de Minas Gerais; 

Vice-Presidente do Tribunal de Jus
tiça de Minas Gerais; 

Membro do Conselho Superior da Ma
gistratura Mineira; 

Ex-Presidente do Instituto da Ordem 
dos Advogados, Secção de Minas Gerais; 

Ex-Tesoureiro da Ordem dos Advoga
dos, Seção de Minas Gerais; 

Ex-Diretor da Faculdade Mineira de 
Direito da Universidade Católica de Mi
nas Gerais; 

Professor Titular de Direito Comercial 
da Faculdade de Direito da Universidade 
Católica de Minas Gerais, desde 1953; 

Convocado em 1965 para ministrar 
aulas de Direito Comercial Comparado 
na Faeuldade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais; 

Orientador e Professor do Curso de Ex
tensão Universitária sobre Títulos de 
Crédito da Faculdade Mineira de Direito 
da Universidade Católica de Minas Ge
rais; 

Redator da Revista Jurídica "Minas 
Forense"; 

Do quadro de colaboradores d-a "Re
vista Forense"; 

Representante do Instituto da Ordem 
dos Advogados, Secção de Minas Gerais 
na VIII Conferência Interamericana de 
Advogados, realizada em 1954, em São 
Paulo; 

Representante do Instituto dos Advo
gados, Secção de Minas Gerais na X Con
ferência Interamericana de Advogados, 
realizada em 1957, em Buenos Aires; 

Representante do Instituto dos Advo
gados, Secção de Minas Gerais, no VI 
G:::mgresso Jurídico Nacional, realizado 
em São Paulo, em 1957; 

Cidadão honorário do Município de 
Ibiá, Minas Gerais; 

Em promoção e pesquisa realizadas 
pelo jornal O Diário, de Belo Horizonte, 
foi apontado um dos "Destaques-1965", 
represm tando a magistratura mineira; 

Em promoção realizada pelo jornal 
Diário de Minas, de Belo Horizonte, foi 
escolhido como "professor do ano-1965", 
da Faculdade Mineira de Direito da Uni
versidade Católica de Minas Gerais; 

Em promoção realizada pelo jornal 
Diário de Minas, de Belo Horizonte, foi 

escolhido, em 1974, "Destaque do Ano", 
no ramo de Direito; 
Compôs banca examinadora dos concur
.sos seguintes: 

a) em 1955: para a cátedra de Prática 
Jurídica Geral e Comercial da Escola 
Técnica de Comércio Municipal de Belo 
Horizonte (escolhido pelo Diretor do En
sino Comercial, do Ministério de Educa
ção e Cultura); 

b) em 1956, para Promotor de Justiça 
em Minas Gerais; 

c) em 1962, para advogado do Depar
tamento Jurídico do Estado de Minas 
Gerais;. 

d) em 1964, para livre docente da ca
deira de Judiciário Civil da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de 
Minas Gerais; 

e) em 1966, para a cadeira de Direito 
G:Jmercial da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Estado de San
ta Catarina; 

f) em 1968, para Juiz de Direito, em 
Minas Gerais. 

Agraciado, em 1959, eom a medalha co
memorativa do Centenário de Nasci
mento de Clóvis Bevilacqua, conferida 
pelo Ministério da Educação ·e Cultura; 

Agraciado com a medalha da "Ineon
fidência Mineira". 

TRABA!LHOS PUBLICADOS 
Livros 

O Cheque - 2 volumes - 2.8 edição 
Sociedade por Cotas de Responsabili

dade Limitada- 2 volumes- 2.a edição 
A Nova Lei sobre Duplicata - 1 vo

lume - 2.8 edição 
Sociedade Anônima - 5 volumes 

TRABALHOS PUBLICADOS EM 
REVISTAS JURíDICAS 

Direito Públioo 
A Nova .Lei sobre Mandado de Segu

rança - Revista Forense, Rio, 1952, vol. 
141, pág. 545; 

Comentários sobre o dispositivo da 
Constituição de 1937 que dispunha sobre 
filhos na tu r ais - Revista Forense, R.! o 
- 1939, vol. 79, pág. 409; 

Comentários à Constituição de 1937 
sobre vencimento de Magistrados Esta
duais - Revista Forense, Rio, 1937, vol. 
70, pág. 642; 



-352-

Concessão de Serviço Público e sua 
Natureza Jurídica - Revista de Direito 
de Eletricidade, Belo Horizonte, 1965, vol. 
1, pág. 7; 

Concessão de Serviço Público e sua Na
tureza Jurídica - Revista Direito da 
Procuradoria-Geral do Estado da Gua-
nabara,. 1968, vol. 18, pág. 18; · 

Concessão de Serviço Público e sua Na
tureza Jurídica - Revista dos Tribu
nais, São Paulo, 1966, vol. 368, pág. 27; 

O Imposto de Transmissão na Ação de 
Sociedade Anônima - Revista Forense, 
Rio, 1951, vol. 137, pág. 296. 

Direito Comercial 
O Cheque. Ação Executiva contra o 

sacado que visou o cheque - comentário 
a acórdão. Revista Crítica Judiciária, 
Rio, 1944, vol. 39, pág. 42; 

o Cheque. Vantagens. Medidas a ado
tar para sua Segurança e Prestígio -
Conferência proferida na Escola de Di
reito de Uberlândia e publicada na "Mi
nas Forense", Belo Horizonte, 1960, vol. 
35, pág. 5; 

Pagamento dos Cheques - Tese deba
tida no Instituto da Ordem dos Advo
gados, Secção de Minas Gerais e publi
cada em O Diário, de 15-6-1948; 

Cessão de Fundo de Comércio, Loca
ção concomitante com a do imóvel, Folha 
de Minas, Belo Horizonte, 8-8-1957; 

Sociedade Comercial entre marido e 
mulher - Minas Forense, Belo Hori
zonte, 1953, vol. 5, pág. 4; 

Reserva Legal nas Sociedades Anôni
mas - Revista Minas Forense, Belo Ho
rizonte, 1955, vol. 12, pág. 233; 

A Nova Lei .sobre Duplicata - Con
ferência proferida no Instituto da Ordem 
dos Advogados, Secção de Minas Gerais 
e publicada na "Mensagem Econômica", 
Belo Horizonte, 1959, vol. 185, pág. 35. 

Responsabilidade pelo Pagamento de 
Cheque Falso - Conferência proferida 
na Escola de Direito de Sorocaba e pu
blicada pela Revista dos Tribunais -
vol. 315, pág. 62, entre os trabalhos de 
juristas pátrios com os quais a Revista 
comemorou o 50° aniversário de sua fun
dação. 

Direito Civil 

P:itr!o Poder e usufruto dos bens dos 
filhos - Revista Forense, Rio, 1937, vol. 
69, pág. 260; 

Promessa de Compra e Venda - Re
vista Forense, Rio, 1938, vol. 74, pág. 437; 

Regime de Bens entre os Cônjuges -
Revista Crítica Judiciária - Rio, 1938, 
vol. 27, pág. 274, Comentários a acórdão; 

Alimentos. Quando a mulher os pode 
exigir. Abandono do lar conjugal. Revista 
Forense, Rio, 1944, vol. 98, pág. 389; 

Tutela. Mãe· binuba -Revisa Foren-
se, Rio, 1938, vol. 76, pág. 89. 

Conceito de Moratória. A quem deve 
ser aplicada - Comentários a acórdão. 
Publicado em O Diário, de 12-8-1939; 

o casamento e seu Regime em face 
da Lei n.0 4.121, de 1962 - Conferência 
proferida na Escola de Direito de Ube
raba e publicada na Revista da Procura
doria do Estado da Guanabara, 1965, vol. 
14, pág. 39. 

Avulsos 

A Missão do Jurista na Evolução So
cial - Discurso de Paraninfo da Turma 
que concluiu o curso na Faculdade de Di
reito da Universidade Católica, em 1960; 

Renovação do Direito - Discurso de 
Paraninfo da Turma que concluiu o curso 
na Faculdade de Direito da Universidade 
Católica, em 1967; 

Renovacão do Direito - "Revista de 
Direito dã Eletricidade", Belo Horizonte, 
1968, vol. 3, pág. 129. 

Poder Legisla ti v o e Poder Judiciário: 
Irmãos Gêmeos na Construção do Bem 
Comum - Discurso de agradecimento 
pronunciado na Reunião Espe.cial com 
que a Assembléia Legislativa Estadual 
homenageou o Tribunal de Justiça em 
seu Centenário, publicado em O Cente
nário do TJMG - Memória Histórica", 
1974. 

(A Comissão à e Constituição e 
Justiça.) 

De agradecimento de comunicação re
ferente à escolha de nome indicado 
para cujo provimento depende de 
prévia autorização do Senado Federal: 

- n.o 114/75 (n.0 176/75, na origem), de 
23 do corrente, referente à escolha do 
Professor José Carlos Moreira Alves 
para exercer o cargo de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Mi
nistro Oswaldo Trigueiro de Albu
querque Mello. 
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OF1CIOS 
DO SR. 1. 0-SECRETARIO DA CAMARA 

DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.o 52, de 1975 

(N.• 15(}-D/71, na Casa de origem) 

Altera a lei que dispõe sobre o 
Estatuto da Ordem dos Advo.gados 
do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. 86 da Lei n.0 4.215, 

de 27 de abril de 1963, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 86 - Os magistrados, mem
bros do Ministério Público, servido
res públicos, civis, militares, de au
tarquia.s e entidades paraestatais e 
os empregados de sociedades de 
economia mista, quando aposenta
dcs ou em disponibilidade, não terão 
qualquer incompatibilidade ou im
pedimento para o exercício da advo
cacia, salvo, nos dois anos seguintes 
ao ato de afastamento." 

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
a.s disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO OIT ADA 
LEI N.0 4.215, DE 27 DE ABRIL 

DE 1963 
Dispõe sobre o Estatuto da Ordem 

dos Advogados do Brasil. 

· · · · · · · · · · · · · · Tíriiio· r:r· · · · · · · · · · · · · · · 
Do Exercício da Advocacia 

............ ·aÃPíTüi.O' rl:i ............ . 
Das incompatibilidades e 

impedimentos 

Art. 86- Os magistrados membros do 
Ministério Público, servidores públicos, 
inclusive de autarquias e entidades pa
raestatais e os funcionários de socieda
des de economia mista definitivamente 
aposentados ou em disponibilidade, não 
terão qualquer incompatibilidade ou im
pedimento para o exercício da advocacia 
decorridos dois anos do at-o que os afas
tou da função. 
0 0 0 0 0 t o o O O o O f O O O O O I O O 0 0 0 O O O O 0 0 O O O 0 O o I o o 0 

••• o ••••••••••••• o ••••••• o •• o •••••••• o •• 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Serviço Público Civil e de Le
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 53, de 1975 

(N.0 1.114-C/73, na Casa de origem) 

Altera a denominação da ativida
de de Técnico de Administração, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - A profissão de Técnico de 

Administração passa a denominar-se 
"Administrador", mantidos todos os di
reitos e deveres à mesma, conferidos pe
la Lei n.0 4. 769, de 9 de setembro de 
1965, que regulamentou o seu exercício. 

Parágrafo único - O registro do res
pectivo título será apostilado segundo a 
habilitação e em atendimento à natu
reza da função exercida pelo profissio
nal. 

Art. 2.0 - Os atuais Conselhos Fe
deral e Regionais de Técnicüs de Admi
nistração passam a ter o nome de Con
selhos Federal e Regionais de Adminis
tradores. 

Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogada.s as 
disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 4. 769 
DE 9 DE SETEMBRO DE 1966 
Dispõe sobre o exercício da pro

fissão de Técnico de Administração, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1. 0 - O Grupo da Confederação 

Nacional das Profissões Liberais, cons
tante do Quadro de Atividades e Pro
fissões, anexo à Consolidação das Leis 
do Trabalhü, aprovada pelo Decreto n.0 

5 .452, de 1. 0 de maio de 1943, é acresci
do da categoria profissional de Técnico 
de Administração. 

§ 1.0 - VETADO. 
§ 2.o - Terão os mesmos direitos e 

prerrogativas dos bacharéis em Admi
nistração, para o provimento dos cargos 
de Técnico de Administração do Serviço 
Público Federal, os que hajam sido di
plomados no exterior ,em cursos regu
lares de administração, após a revalida
ção d-os diplomas no Ministério da Edu
cação e Cultura, bem como os que, em
bora não diplomados. VETADO, ou diplo
mados em outros cursos de ensino su-
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perior e médio, contem cinco anos, ou 
mais, de atividades próprias ao campo 
profissional de Técnico de Administra
ção. 
VETADO. 

Art. 2.0 - A atividade profissionál de 
Técnico de Administração será exercida, 
como profissão liberal ou não. VETADO, 
mediante: 

a) pareceres, relatórios, planos, proje
tas, arbitragens, laudos, assessoria em 
geral, chefia intermediária direção su
perior; 

b) pesquisas, estudos, análise, inter
pretação, planejamento, implantação, 
coordenação e controle dos trabalhos nos 
campos da administração. VETADO, co
mo administração e seleção de pessoal, 
organização e métodos, orçamentos, ad
ministração de material, administração 
financeira, relações públicas, adminis
tração mercadológica, administração de 
produção, relações industriais, bem co
mo outros campos em que esses se des
dobrem ou aos quais sejam conexos: 

c) VETADO. 
Art. 3.0 - O exercício da profissão de 

Técnico de Administração é privativo: 
a) dos bacharéis em Administração 

Pública ou de Empresas, diplomados no 
Brasil, em cursos regulares de ensino 
superior, oficial, oficializado ou reconhe
cido, cujo currículo seja fixado pelo 
Conselho Federal de Educacão, nos ter
mos da Lei n.0 4.024, de 20 "de dezembro 
de 1961; 

b) dos diplomados no exterior, em 
cursos ~egu!ares de Administração, após 
a revalida.çao do diploma no Ministério 
d~ Educação e Cultura, bem como dos 
diplomados, até à fixação do referido 
currículo, por cursos de bacharelado em 
Administração, devidamente reconheci
dos; 

c) dos que, embora não diplomados 
nos termos das alíneas anteriores, ou di
plomados em outros cursos superiores .e 
de ensino médio, contem, VETADO, cin
co anos, ou mais, de atividades próprias 
no campo profissional de Técnico de 
Administração definido no art. 2.0 

P::mígrafo único - A aplicação deste 
artigo não prejudicará a situação dos 
que, ":é a da ta da publicação desta Lei, 
ocupem o cargo de Técnico de Admi
nistrnci:\o, VETADO, os quais gozarão de 
todo; os direitos e prerrogativas estabe
lecido3 neste diploma legal. 

Art. 4.0 - Na administração pública, 
autárquica, VETADO, é obrigatória, a 
partir da vigência desta Lei, a apresen
tação de diploma de Bacharel em Ad
ministração, para o provimento e exer
cício de cargos técnicos de administra
ção, ressalvados os direitos dos atuais 
ocupantes de cargos de Técnico de Ad
ministração. 

§ 1. o - Os cargos técnicos a que se 
refere este artigo serão definidos no re
gulamento da presente Lei, a ser elabo
rado pela Junta Executiva, nos termos 
do art. 18. 

§ 2.0 - A apresentação do diploma 
não dispensa a prestação de concurso, 
quando exigido para o provimento do 
cargo. 

Art. 5. 0 - Aos bacharéis em Adminis
tracão é facultada a inscricão nos con
cursos, para provimento das cadeiras de 
Administração, VETADO, existentes em 
qualquer ramo do ensino técnico ou su
perior, e nas dos cursos de Administra
ção. 

Art. 6.0 - São criados o Conselho Fe
deral de Técnicos de Administração 
(C. F. T. A. ) e o.s Conselhos Regionais 
de Técnicos de Administração (C.R.T.A.), 
constituindo em seu conjunto uma au
tarquia dotada de personalidade jurídi
ca de direito público, com autonomia 
técnica, administrativa e financeira, vin
culada ao Ministério do Trabalho ·e Pre
vidência Social. 

Art. 7.0 - O Conselho Federal de Téc
nicos de Administração, com sede em 
Brasília, Distrito Fede·ral, terá por fina
lidade: 

a) propugnar por uma adequada com
preensão dos problemas administrativos 
e sua racional solução; 

b) orientar e disciplinar o exercício da 
profissão de Técnico de Administração; 

c) elaborar seu regimento interno; 
d) dirimir dúvtdas suscitadas nos Con

selhos Regionais; 
e) examinar, modificar e aprovar os 

regimentos internos dos Conselhos Re
gionais; 

f) julgar, em última instância os re
cursos de penalidades impostas pelos 
C.R. T.A.; 

g) ·votar e alterar o Código de Deonto
logia Administrativa, bem como zelar 
pela sua fiel execução, ouvidos os 
C.R.T.A.; 
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h) aprovar anualmente o orçamento 
e as contas da autarquia; 

i) promover estudos e campanhas em 
prol da racionalização administrativa do 
País. 

Art. 8. 0 - O Conselhos Regionais de 
Técnicos de Administração (C.R.T.A.), 
com sede nas Capitais dos Estados e no 
Distrito Federal, terão por finalidade: 

a) dar execução às diretrizes formuia
das pelo Con.selho Federal de Técnicos 
de Administração; 

b) fiscalizar, na área da respectiva ju
risdição, o exercício da profissão de Téc
nico de Administração; 

c) organizar e manter o registro de 
Técnicos de Administracão · . , 

d) julgar, as infrações e impor as pe
nalidades referidas nesta Lei; 

e) ~xpedir as carteiras profissionais 
dos Tecnicos de Administracão · . , 

f) elaborar o seu regimento interno 
para exame e aprovação pelo C.F.T.A. 

Art. 9.0 - O Conselho Federal de Téc
nicos de Administração compor-se-á de 
brasileiros natos ou naturalizados que 
satisfaçam as exigências desta Lei, e te
rá a seguinte constituição: 

a.) nove membros efetivos, eleitos pelos 
representantes dos sindicatos e das as
sociações profissionais de Técnicos de 
Administração, que, por sua vez elegerão 
dentre si o seu Presidente; 

b) nove suplentes eleitos juntamente 
com os membros efetiv.os. 

Parágrafo único - Dois terços, pelo 
menos, dos membros efetivos, assim co
mo dos membros suplentes, serão neces
sariamente bacharéis em Administração, 
salvo nos Estados em que, por motivos 
relevantes, isso não seja possível. 

Art. 10 - A renda do C.F.T.A., é cons-
tituída de: · 

a) vinte por cento (20%) da renda 
bruta dos C.R.T.A., com exceção dos le
gados, doações ou subvenções; 

b) doações e legados; 
c) subvenções dos Governos Federal 

Estaduais e Municipais, ou de empresas 
e instituições privadas; 

d) rendimentos patrimoniais; 
e) rendas eventuais. 

Art. 11 - Os C.R.T.A. serão constituí
dos de nove membros, eleitos da mesma 
forma estabelecida para o órgão federal. 

Art. 12 - A renda dos C.R.T.A. será 
constituída de: 

a) oitenta por cento (80%) da anui
dade estabelecida pelo C.F.T.A. e reva
lidada trienalmente; 

b) rendimentos patrimoniais; 

c) doações e legados; 

d) subvenções e auxílios dos Governos 
Federal, Estaduais e Municipais, ou, ain
da, de empresas e instituições particula
res; 

e) provimento das multas aplicadas; 

f) rendas eventuais. 

Art. 13 - Os mandatos dos membros 
do C.F.T.A. e os dos membros dos .... 
C.R.T.A. serão de 3 (três) anos, podendo 
ser renovados. 

§ 1.0 - Anualmente, far-se-ão a re
novação do terço dos membros do 
C.F.T.A. e dos C.R.T.A. 

§ 2.0 - Para os fins do parágrafo an
terior, os membros do C.F.T.A. e dos 
C.R.T.A., na primeira eleição que se rea
lizar nos termos da presente Lei, terão, 
3 (três), o mandato de 1 (um) ano, 3 
(três) o de 2 (dois) anos, e 3 (três) man
dato de 3 (três) anos. 

Art. 14 - Só poderão exercer a profis
são de Técnico de Administração os pro
fissionais devidamente registrados nos 
CRTA, pelos quais será expedido a car
teira profissional. 

§ 1.o- A falta do r:egistro torna ilegal, 
punível, o exercício da profissão de Téc .. 
nico de Administração. 

§ 2.o - A carteira profissional servirá 
de prova para fins de exercício profissio
nal, de carteira de identidade, e terá fé 
em todo o território nacional. 

Art. 15 - Serão obrigatoriamente re
gistrados nos C.R.T.A as empresas, en
tidades e escritórios técnicos que explo
rem, sob qualquer forma, atividades de 
Técnico de Administração, enunciadas 
nos termos desta lei. 

§ 1.o - VETADO. 
§ 2.0 - O registro a que se refere este 

artigo VETADO será feito gratuitamente 
pelos C.R.T.A. 
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Art 16 - Os Conselhos Regionais de 
Técnicos de Administração aplicarão pe
nalidades aos infratores dos dispositivos 
desta Lei, as quais p-oderãio ser: 

a) multa de 5% (cinco por cento) a 
50% (cinqüenta por cento) do maior sa
lário mínimo vigente no País aos infrato
res de qualquer artigo; 

b) suspensão de seis meses a um ano 
ao profissional que demonstrar incapa
cidade técnica no exercício da profissão, 
aJSSegurando-lhe ampla defesa; 

c) suspensão, de um a cinco anos, ao 
profissional que, no âmbito de sua atua
ção for responsável, na parte técnica, por 
falsidade do documento, ou por dolo, em 
parecer ou outro documento que assinar 

§ 1.0 - VETADO. 
§ 2.0 - No caso de reincidência da 

mesma infração, praticada dentro do 
prazo de cinco anos, após a primeira, 
além da aplicação da multa em dobro, 
será determinado o cancelamento do re
gistro proftssional. 

Art. 17 - Os Sindicatos e Associações 
Proi'issionais de Técnicos de Adminis
tração cooperarão com o CFTA para a 
divulgação das modernas técnicas de ad
ministração no exercício da profissão. 

Art. 18 - Para promoção das medi daiS 
preparatórias à execução desta Lei, será 
constituída por decreto do Presidente da 
República, dentro de 30 dias, uma Junta 
Executiva integrada de dois represen
tantes indicados pelo DASP, ocupantes 
de cargo de Técnico de Administração; 
de dois bacharéis em Administração, in
dicados pela Fundação Getúlio Vargas; 
três bacharéis em Administração, repre
sentantes das Universidades que mante
nham curso superior de Administração, 
um dos quais indicado pela Fundação 
Universidade de Brasília e os outros dois 
por indicação do Ministro da Educação. 

Parágrafo único - Os representantes 
de que trata este artigo serão indicados 
ao Presidente da República em lista dú
plice. 

Art. 19 - A Junta Executiva de que 
trata o artigo anterior caberá: 

a) ·elaborar o projeto de regulamento 
da presente Lei e submetê-lo à aprovação 
do Presidente da República; 

b) proceder a.o registro, como Técnico 
de Administração, dos que o requererem, 
nos termos do art. 3.0; 

c) estimular a iniciativa dos Técnicos 
de 4dministração na criação de associa
ções profissionais e sindicatos. 

d) promover, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, a realização das primeiras 
eleições para a formação do Conselho 
Federal de Técnicos de Administração 
(CFTA) e dos. Conselhos Regionais de 
Técnicos de Administração (CRTA). 

§ 1.0 - Será direta a eleição de que 
trata a alínea d deste artigo, nela vo
tando todos os que forem registrados, nos 
termos da alínea b. 

§ 2.0 
- Ao formar-se o CFTA, será ex

tinta a Junta Executiva, cujo acervo e 
cujos cadastro serão por ele absorvidos. 

Art. 20 - O disposto nesta Lei só 
se aplicará aos serviços municipais, às 
empresas privadas e às autarquias e so
ciedades de economia mista dos Estados 
e Municípios, após comprovação, pelos 
Conselhos Técnicos de Administração, da 
existência, nos Municípios em que esses 
serviços, empresas, autarquias ou socie
dades de economia mista tenham sede, 
de técnicos legalmente habilitados, em 
número suficiente para o atendimento 
nas funções que lhes são próprias. 

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Brasília, 9 de setembro de 1965; 144.o 
da Independência e 77.0 da República. 
-H. CASTELLO BRANCO - Arnaldo 
Sussekind. 

(As Comissões de Educação e Cultura 
e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (MagalhãeSIPint()) 
- O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicação que vai 
ser lida pelo 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte 
COMUNICAÇÃO 

Em 24 de junho de 1975 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, de acordo com o disposto no 
art. 43, alínea a, do Regimento Interno, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
durante o mês de julho para breve via
gem ao estrangeiro, em caráter parti
cular. 

Atenciosats saudações - Evandro Car
reira. 



' 'I, 

-357-

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A Presidência fica ciente. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 253, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento, para o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 41/75 (n.0 

98-C/75, na origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que dis
põe sobre a contagem recíproca de tempo 
de serviço público federal e de atividade 
privada, para efeito de aposentadoria. 

Sala da;s Sessões, em 24 de junho de 
1975. - Petrônio Portella. 

REQUERIMENTO 
N.0 254, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento, para o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 46/75 (n.o 
9-B/75, na origem), de iniciativa, do Se
nhor Presidente da República, que dis
põe sobre a organização do Sistema Na
cional de Saúde. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 
1975. - Petrônio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os requerimentos, nos termos regi
mentais, serão votados após a Ordem do 
Dia. (Pausa.) 

Sobre a mesa, Projetas de Lei que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N. 0 106, de 197 5 

Estabelece o Programa, da Refeição 
Básica para a população de baixa 
renda e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - Fica o Poder Executivo 

autorizado a instituir, em nível nacional, 
Programa da Refeição Básica para a po
pulação de baixa renda, que será co
ordenado, orientado e fiscalizado pelo 
Instituto Nacional de Alimentação e 
Nutrição (INAN). 

Art. 2.0 - Todo brasileiro que perceber 
rendimentos mensais inferiores ou iguais 
a um salário mínimo da região onde ha-

bita, terá direito, juntamente com seus 
dependentes, a uma refeição diária a ser 
fornecida pela municipalidade, em regi
me de convênio com a União, através do 
Instituto Nacional de Alimentação e 
Nutrição. 

Parágrafo único - Pela .refeição a que 
se refere este artigo, será cobrado um 
preço inferior à centésima parte do sa
lário mínimo regional. 

Art. 3.0 - Compete à autoridade poli
cial local expedir comprovante da si
tuação de baixa renda referida no ar
tigo anterior, com validade para seis 
meses. 

Parágrafo único - Da decisão dene
gatória do reconhecimento do estado de 
baixa renda caberá recursos à autorida
de hierarquicamente superior. 

Art. 4.0 - A qualidade e o valai" dieté
tico da refeição básica serão estabeleci
dos pelo INAN, que fiscalizará a exe
cução do Programa. 

Art. 5.0 - o INAN fica autorizado a 
celebrar convênios com outros órgãos 
Governamentais do Ministério do Tra
balho e do Ministério da Previdência 
Social, bem como entidades internacio
nais para ajuda ao Programa estabeleci
do nesta Lei, podendo receber, para o 
mesmo fim, dotações ou donativos de 
empresas e de particulares que serão 
dedutívets do imposto sobre a renda, na 
forma da legislação. em vigor. 

Art. 6.0 - As organizações sindicais 
de qualquer grau incluirão entre as suas 
finalidades a assistência ao Programa es
tabelecido nesta lei, ficando autorizadas 
a ceder suas instalações para uso nas 
respectivas atividades e firmar convê
nios de ajuda e colàboração. 

Art. 7.0 - o Poder Executivo, ao bai
xar o regulamento desta lei, no prazo de 
90 dias após suas publicação, estabele
será a tabela cronológica, para que se 
torne exigível, em todo o território na
cional, a refeição diária básica de que 
trata a presente lei. 

Art. 8.0 - A presente lei entrará em 
vigor na data de sua publicação revoga
do o disposto em contrário. 

Justificação 

O Brasil já é suficientemente desen
volvido para erradicar a fome e a sub
nutrição que ainda se encontram entre 
grande número de seus cidadãos. 
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Os dados objetivos disponíveis, no que 
tange ao estado de nutrição da popula
ção brasileira,· evidenciam uma situação 
que o estagio de progresso que a Nação, 
c.omo um todo, alcançou, não pode mais 
tolerar. Torna-se necessário como polí
tica governamental, ativadora da solida
riedade social, erradicar o flagelo da 
fome, mesmo que ainda tenhamos de 
conviver com a pobreza. Esforços emer
gentes devem ser desenvolvidos até que 
se alcancem os postulados constitucio
nais da conveniente expansão das opor
tunidades de emprego produtivo e valo
rização oo trabalho como condição da 
dignidade humana. 

O projeto que ora ·estamos a apresen
tar está inspirada na arraigada convic
ção de .sua praticabilidade. A aparente 
singeleza de seu propósito representa, no 
entanto, medida do mais alto alcance em 
que se pode refletir a tomada de cons
ciência dos laços comuns que necessaria
mente plasmam as nações. 

Com efeito, a consciência nacional está 
a exigir medidas de urgente aplicação, 
capazes de erradicar a situação extrema 
da fome em que lamentavelmente ainda 
se encontram muitos compatriotas. 

Providências podem e devem ser em
preendidas com toda a urgência e a má
xima eficácia, porque problema dessa 
magnitude não é para ficar escondido 
nas fachadas da aparência, nem igno
rado por olhos de não querer ver, mas 
atacados prontamente como requerem 
cir.cunstâncias de emergência. 

O modelo da refeição básica a ser for
necida a preços acessíveis a todas as pes
soas em estado de baixa renda, fomos 
buscar na merenda escolar e na Cerne
Central de Medicamentos, instituições 
modelares, de amplíssimos efeitos sociais, 
cujos ótimos resultados não vem obtendo 
a divulgação que merecem. 

Assim como foi possível fornecer às 
crianças que freqüentam a quase tota
lidade das escolas públicas primárias do 
país, uma refeição básica, de dieta equi
librada, também se nos parece possível 
assegurar, a todo brasileiro em estado de 
necessidade e sem distinção de idade, a 
preços ínfimos, uma refeição diária pa
drão, com carga nutritiva adequada
mente balanceada. 

A adoção das providências marcadas 
pelo Projeto, em contrapartida ao seu 
alto alcance social, desenvolverá, em 
larga escala, o consumo dos produtos ali-

mentícios, criando, pois, largo mercado 
para a lavoura e para as indústrias que 
se dedicam ao mencionado setor. 

Caberá ao INAN a supervisão do pro
grama cuja execução deverá estar a car
go das autoridades municipais em regi
me tanto quanto possível descentrali-
zado. · 

Prevê-se o uso extensivo de convênios 
e atribuiu-se aos sindicatos importante 
papel no acompanhamento do programa. 

Caberá ao Poder Executivo, no regu
lamento da lei, dispor sobre as medidas 
operativas de modo a conjugar as ações 
de todo o aparelho burocrático, nos três 
níveis, federal, estadual e municipal, 
para a implantação do que se propõe. 

Estamos convencidos de que é possível 
dar execução ao proposto. E se o Poder 
Executivo o fizer, aprovado o Projeto com 
as modificações que venha a sofrer em 
seu curso legislativo, ·estará pondo em 
vigor instrumento da mais alta impor
tância, sob ponto de vista da justiça so
cial. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 
1975. - Roberto Saturnino. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Legislação Social, de Economia, 
de Saúrle e rle Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 107, de 1975 

Torna obrigatória a utilização de 
sacaria de fibras naturais na emba
lag~m de p!l"odutosr ag1licolas1 el dlá. 
outras providências. 

O Gongresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 -Fica estabelecida em todo o 

território nacional, a obrigatoriedade da 
utilização da sacaria de fibras naturais 
nacionais, na embalagem de produtos 
agrícolas granulosos. 

§ 1.o- A obrigatoriedade estende-se a 
todos os produtos agrícolas, quer para a 
colheita, transporte e embalagem dos 
mesmos. 

Art. 2.0 - O Poder Executivo baixará 
decreto, 30 (trinta) dias após a publica
ção desta Lei, regulamentado-a. 

Art. 3.0 - Revogadas as disposições em 
contrário, esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Justificação 
Estamos ingressando numa década por 

demais importante para o Brasil. O Go-
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verno avança a passos largos para a in
tegração nacional, com a Transamazô
nica. Um único pensamento anima os 
homens de empresa e o povo em geral -
é o da ocupação do homem na Amazônia. 
As mais altas personalidades do país já 
emitiram conceitos, principalmente o Sr. 
Presidente da República, General Geisel. 
A Confederação Nacional da Indústria e 
todos os sindicatos do País, hipotecaram 
total solidariedade a essa heróica de
cisão. 

A juta e malváceas similares possuem 
características próprias que as tornam 
insubstituíveis na embalagem de produ
tos agrícolas e industriais susceptíveis de 
se alterarem em função do grau de umi
dade própria ou ambiente. Por essa ra
zão, na índia, berço dessas fibras, é voz 
corrente dizer-se que "a juta é uma fibra 
que respira". 

Possuindo propriedades higroscópicas 
que lhe permitem absorver ou eliminar a 
umidade, impede que o conteúdo seja 
afetado pelo excesso ou pela escassez de 
umidade. 

Não foi por outra razão que se tornou 
em todo o mundo a embalagem obriga
tória dos produtos de exportação que 
necessitem de envólucro textil. 

Num País como o Brasil, que pela sua 
extensão geográfica possui diversos re
gimes climáticos e pluviométricos, o 
transporte de produtos agrícolas em sa
caria de juta tem importância vital 
porque: 

1. 0 ) compensa as variações locais da 
umidade e 

2.0 ) em casos de chuvas imprevistas, 
durante as operações de carga e descar
ga, não danifica a embalagem e, por ex
tensão, o conteúdo. 

Outra propriedade da juta é a sua elas
ticidade, o que explica como um vazador 
pode perfurar o saco para retirada de 
amostras de café sem romper o tecido e 
permitindo que os fios voltem a forma 
original. 

Acresce ainda que, nos produtos su
jeitos a imunização periódica, esta pode 
ser feita na própria sacaria de juta, cuja 
tessitura, além de propiciar a ventilação 
adequada, possibilita a penetração do 
agente imunizador. 

A primeira vista, o saco de juta não 
é mais barato que os eventuais sucedâ
ne·os; mas a multiplicidade do seu uso 
torna-o a mais econômica das embala-

gens, permitindo que usuários como o 
IBC, IAA, IRGA, etc., coloquem à venda, 
de quando em quando, sacaria de 1.a., 2.a., 
s.a. e mais viagens, a qual é sempre 
disputada pelos homens da lavoura. 

Países como o Chile, Paraguai, Nigé
ria, chegam a importar sacos usados por 
ec·onomia de divisas sem que a sua nova 
utilização seja prejudicada pelos usos 
an tariores. 

Outra grande propriedade da juta é a 
de permitir que o conteúdo não se altere 
em seu sabor. Haja visto que o açúcar 
destinado à exportação em sacaria de 
juta, com isto não só preserva o sabor 
e as qualidades do açúcar, como obtém 
melhor preço no mercado internacional, 
sendo que alguns países, além de remu
nerar melhor o açúcar assim condicio
nado, não o aceitam em outro tipo de 
envólucro. 

Assim, não é por acaso que o consumo 
mundial de juta é hoje da ordem de 3 
milhões de toneladas por ano, cifra pro
duzida pela índia, Paquistão, China e 
Tailândia, e totalmente consumida por 
todos os países do mundo, especialmente 
Estados Unidos e Rússia, desde o século 
passado. 

Está provado sobejamente que a juta 
é a embalagem mais tradicional e efi
ciente, pois possuindo um alto teor de 
higroscopicidade, preserva o produto em
balado, não se deteriora pela absorção de 
umidade e possui a indispensável venti
lação como ficou provado na preservação 
da semente do algodão. 

E nesta hora de integração nacional, 
quando o Governo e o povo lutam pela 
fixação do homem n,aquela região sem
pre cobiçada por olhares estranhos aos 
interesses nacionais, a atitude dos in
teressados em substituir a juta e algo
d8 .. o - hoje na colheita e embalagem 
dos produtos granulosos, amanhã na lã, 
posteriormente talvez mesmo- como já 
ocorreu - no café como o saco de papel 
que deu ao IBC vultosos prejuízos, depois 
na tentativa do IAA em ensacar o açú
car demerara em plástico, no que foi 
rechaçado, depois talvez nos cereais em 
geral, repito, contraria os interesses na
cionais em relação à Amazônia, ajudam 
à cobiça estrangeira como o desinteresse 
do humilde juticultor e do próprio co
merciante exportador, que se vê desen
corajado a prosseguir na luta pela pro
dução de juta, malva e fibras similares, 
bem como de fixar-se à terra que é sua 
e que é nossa. 
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Assim, Senhores Senadores, justifica
se a apresentação do presente projeto de 
lei que estou certo, contará com o irres
trito ar>oio dos meus nobres pares. · 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1975. 
- José Esteves, ARENA - Amazonas. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Economia e de Agricultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os projetas lidos serão publicados e 
remetidos às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Se

nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, portaria do 
Ministério das Comunicações, assinada 
pelo Ministro interino Rômulo Villar 
Furtado, reconheceu a Liga de Amadores 
Brasileiros de Rádio Emissão-LABRE -
como associação de radioamadores de 
âmbito nacional. Noutro documento, o 
Ministério das Comunicações baixou nor
mas que regulam a renovação dos certi
ficados de habilitação e licenças de fun
cionamento das .estações filiadas à 
LABRE. 

Congratulo-me, Sr. Presidente, com o 
ato do Ministério das Comunicações que 
reconheceu a LABRE como de âmbito 
nacional. Trata-se de uma associação 
criada há muitos anos no País e que tem 
prestado serviços os mais inestimáveis~ à 
população brasileira. Seus associados nao 
são apenas apaixonados pelas comuni
cações, pelo radioamadores. Na ver
dade, são impelidos a essa atividade por 
profundo sentimento de solidariedade 
humana, pela força do ideal de servir 
ao próximo. I.sso é fácil de ser consta
tado através da atuação e dos grandes 
serviços prestados, no transcorrer dos 
anos, pelos nossos radioamadores; sem
pre a postos para servir aos que deles 
necessitam. E não é difícil imaginar o 
bem que têm espalhado num país de tão 
vastas dimensões territoriais. Tudo pode 
falhar entre nós, exceto o radioama
dor, dia e noite a postos para socorrer e 
participar de qualquer esforço em favor 
do próximo ou da coletividade. 

Sempre fui admirador desses homens 
que tão bem aliam o afã de servir, de 
ser útil, a uma atividade por tantos vista 
como mero hobby. Inclusive porque sem
pre tive em mente a grande contribuição 
por eles prestada para o progresso das 

comunicações em nosso País, assim como 
pela criação de uma mentalidade pode
mos dizer - comunicativa até mesmo 
nos pontos mais distantes e isolados de 
nossa Pátria. 

E foi com grande satisfação que rece
bi, quando membro da Câmara Federal, 
diploma de sócio benemérito da LABRE, 
que me foi conferido pelo seu presidente 
Cícero Barreto, aos 31 de dezembro de 
1961. 

É assim, com redobrado interesse, que 
acompanho a vida dessa associação que 
tanto prezo, pelos grandes serviços que 
presta ao povo e ao País, movida que é 
por impulsos os mais generosos de ser
vir e de trabalhar pelo bem comum. 

Congratulo-me, portanto, com o ato 
do Ministro das Comunicações, reco
nhecendo a LABRE como associação de 
âmbito nacional, o que, de fato, ela sem
pre foi, ponto de união que é entre todos 
os brasileiros, desde os que habitam os 
mais longínquos e isolados rincões de 
nossa Pátria, aos maiores centros urba
nos do País. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgílio Távora. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Benjamim Farah. (Pausa.) 
S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

José Esteves. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, apresentei, hoje, à 
consideração do Senado Federal projeto 
de lei que "torna obrigatória a utilização 
de sacarias de fibras naturais na emba
lagem de produtos agrícolas, e dá outras 
providências". 

Como justificativa, apresentei o se
guinte: 

Estamos ingressando numa década por 
demais importante para o Brasil. O Go
verno avança, a passos largos, para a 
integração nacional, com a Transamazô
nica. Um único pensamento anima os 
homens de empresa e o povo em geral 
- é o da ocupação do homem na Ama
zônia. As mais altas personalidades do 
País já emitiram conceitos, principal
mente o Senhor Presidente da Repúbli
ca, General Geisel. A Confederação Na
cional da Indústria e todos os sindicatos 
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do Pais hipotecaram total soTidariedade 
a essa heróica decisão. 

A juta e malváceas similares possuem 
características próprias que as tornam 
insubstituíveis na embalagem de produ
tos agrícolas e industriais, susceptíveis 
de se alterarem em função do grau de 
umidade própria ou ambiente. Por essa 
razão, na índia, berço dessas fibras, é 
voz corrente dizer-se que "a juta é uma 
fibra que resp1ra". 

Possuindo propriedades higroscópicas 
que lhe permitem absorver ou eliminar 
a umidade, impede que o conteúdo seja 
afetado pelo excesso ou pela escassez de 
umidade. 

Não foi por outra razão que se tornou, 
em todo o mundo, a embalagem obriga
tória dos produtos de exportação que 
necessitem de envólucro textil. 

Num país como o Brasil, que pela sua 
extensão geográfica possui diversos re
gimes climáticos e pluviométricos, o 
transporte de produtos agrícolas em sa
caria de juta tem importância vital por
que: 

1.0 ) compensa as variações locais da 
umidade e 

2.0 ) em casos de chuvas imprevistas; 
durante as operações de carga e descar
ga, não danifica a embalagem e, por ex
tensão, o conteúdo. 

Outra propriedade da juta é a sua 
elasticidade, o que explica como um va
zador pode perfurar o saco, para retirada 
de amostras de café, sem romper o teci
do e permitindo que os fios voltem à 
forma or'iginal. 

Acresce ainda que, nos produtos su
jeitos a imunização periódica, esta pode 
ser feita na própria sacaria de juta, cuja 
tessitura, além de propiciar a ventilação 
adequada, posibilita a penetração do 
agente imunizador. 

A primeira vista, o saco de juta não é 
ma1s barato que os eventuais sucedâ
neos; mas a multiplicidade do seu uso 
torna-o a mais econômica das embala
gens, permitindo que usuários como o 
IBC, IAA, LRGA, etc., coloquem à venda, 
de quando em quando, sacaria de l.a, 
2.a, 3.a e mais viagens, a qual é sempre 
disputada pelos homens da lavoura. 

Países como o Chile, Paraguai, Nigéria, 
chegam a importar sacos usados, por 
economia de divisas, sem que a sua nova 

utmzação seja prejudicada pelos usos 
anteriores. 

Outra grande propriedade da juta é 
a de permitir que o conteúdo não se 
altere em seu sabor. Haja visto que o 
açúcar destinado à exportação em saca
ria de juta, com isto, não só preserva 
seu sabor e qualidades de açúcar, como 
obtém melhor preço no Mercado Inter
nacional, sendo que alguns países, além 
de remunerar melhor o açúcar assim 
condicionado, não o aceitam em outro 
tipo de envólucro. 

Assim, não é por acaso que o consumo 
mundial de juta é hoje da ordem de 3 
milhões de toneladas por ano, cifra pro
duzida pela índla, Paquistão, China e 
Tailândia, e totalmente consumida por 
todos os países do mundo, especialmente 
Estados Unidos e Rússia, desde o século 
passado. 

Está provado sobejamente que a juta 
é a embalagem mais tradicional e efi
ciente, pois, possuindo um alto teor de 
higroscopicidade, preserva o produto em
balado, não se deteriora pela absorção 
de umidade e possui a indispensável 
ventilação, como ficou provado na pre
servação da semente do algodão. 

E nesta hora de integração nacional, 
quando o Governo e o povo lutam pela 
fixação do homem naquela região sem
pre cobiçada por olhares estranhos aos 
interesses nacionais, a atitude dos inte
ressados em substituir a juta e algodão 
- hoje na colhe1ta e embalagem dos 
produtos granulados, amanhã na lã, pos
teriormente, talvez mesmo, - como já 
ocorreu - no café como o saco de papel 
que deu ao IBC vultosos prejuízos, depois 
na tentativa do IAA em ensacar o açúcar 
demerara em plástico, no que foi recha
çado, depois, talvez, nos cereais em ge
ral, repito, contral·ia os interesses na
cionais em relação à Amazônia, ajudam 
a cobiça estrangeira, com o desinteresse 
do humilde juticultor e do próprio co
merciante exportador, que se vê desen
corajado a prosseguir na luta pela pro
dução de juta, malva e fibras similares, 
bem como de fixar-se à terra que é sua 
e que é nossa. 

Assim, Srs. Senadores, justifica-se a 
apresentação do presente projeto de lei 
que estou certo, contará com o irrestrito 
apoio dos meus nobres pares. 

Ao encerrar, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, desejo que faça parte deste pro-
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nunciamento as conclusões a que se che
gou, no encerramento do Seminário de 
Fibras Vegetais, realizado em Manaus, 
para que a Casa tome conhecimento do 
seu alto valor. 

Muito obrigado a V. Ex.a. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSÉ 
ESTEVES EM SEU DISCURSO. 
O Presidente do IFIBRAM, Dr. Oziel CaJ:

neiro, na sua. brilhante conferência de aber
tura deste seminário, retratou fielmente os 
objetivos que se pretenderia alcançar com 
os debates aqui travados. Motivos de força 
maior, impediram-no de presenciar o en
cerramento do conclave, para verificar que 
a união de esforços dos participantes foi 
atingida e, ainda mais, externar suas pala
vras de agradecimento, que neste momento 
me permito traduzir, com muita honra. 
Serei breve, pois que a jornada foi longa. 

Sejam minhas primeiras palavras de aplau
sos ao Governo do Estado, que, juntamente 
com o IFIBRAM, puderam levar a bom ter
mo este conclave, de vital importância para 
a região. 

Destaque especial a todos os técnicos, pro
fessores, homens de empresa, estudiosos do 
problema, que se deslocaram de seus Estados 
com o objetivo de darem um pouco dos seus 
conhecimentos para as conclusões· finais. A 
esses idealistas, amazônidas e brasileiros, se 
aplicaria as palavras que ouvi algures, di
zendo que "por maior que seja a relevância 
que se possa atribuir à produção da riqueza 
material de um pais, através da ação das 
suas forças económicas, o que deveras eleva 
o conceito de uma nação no mundo e pe
rante ela mesma, é aquele quinhão com o 
qual seus filhos contribuem para o acervo 
de perpétuos valores da humanidade, distin
guindo-a e melhorando suas condições de 
vida. São a fagulha. do gênio, a inspiração 
do espírito, a. intuição d'alma tanto quanto 
a perseverança metódica de vontades inque
brantáveis que destinam homens singulares 
à realização de feitos extraordinários. São 
estes que, em intermináveis seqüências, edi
ficaram pedra por pedra, culturas e civiliza
ções. No seu pensamento, seu exemplo e suas 
obras, residem as vigorosas fontes das idéias 
da moral e da fé, que frutificam e impulsio
nam a ação humana na sua incansável luta 
pelo ideal de um maior bem-estar coletivo". 

Nestas palavras estão a nossa melhor ho
menagem a todos quantos aqui compareceram 
e deram brilho a este seminário com seus 
pensamentos, experiências, sugestões e todo 
um conjunto de esforços em prol do mesmo 
obj.etivo: a grandeza da Pátria comum. 

Gostaria de aqui repetir, que o que toma 
os homens fortes, não é o ouro, aureolado; 
não é o ferro, transformado em armas e 
em couraças; não é a pedra moldada em 
bloco para muralhas; não é ambição desme
dida, e prepotência ostensiva, a glória de 
mandar - vã cobiça, mas sim o que torna 
os homens fortes é a força interna, tran
qüila, indestrutível, e essa força é a cons
ciência do dever cumprido. 

Esta é sua força, meus senhores, a cons
ciência do dever cumprido ao explanarem e 
discutirem os temas deste seminário, pois 
que o caminho está aberto a todos, e si uns 
sobem e triunfam, não é porque sejam pre
destinados, mas sim, porque deram combate 
à vida e venceram. E sem luta, a vida não 
teria sentido. 

Nosso honrado Presidente Geisel afirmava 
aos secretários de Agricultura dos Estados, 
que "o mais grave problema social que temos 
é o afluxo para as grandes cidades, cujo 
gigantismo cria problemas sérios e difíceis. 
Não podemos evitar o crescimento das cida
des, mas podemos reduzir o ritmo desse cres
cimento, e uma das formas para isto é tor
nar a zona rural mais atrativa, oferecendo
lhe melhor nível de vida e condições de 
maior produtividade. 

Não foi outro o objetivo deste seminário. 
Confiemos de que as sugestões aqui apre

sentadas sejam colocadas em prática e que 
as sementes lançadas neste conclave germi
nem e produzam os frutos alcançados, para 
que possamos dizer: 

Fizemos a nossa parte e vamos continuar 
até o objetivo previsto no plano do IFIBRAM 
75/79, ou sejam, 145. 000 toneladas de fibras, 
principalmente agora, que plenos de euforia, 
o povo brasileiro ouve o ruído do petróleo 
explodindo em novos campos, gritando e pro
nunciando nossa próxi!na liberdade económi
ca final, para tristeza de Mr. Link e glória 
de Monteiro Lobato. 

GRUPO I 

Tecnologia disponível e sua utilização 
nas culturas de juta e malva 

Dado ao desamparo em que se encontra 
as culturas de juta e malva, pelo insuficiente 
respaldo do fluxo de informações técnico
económicas geradas pela pesquisa e de uma 
politica de incentivos e amparo necessária à 
racionalização e desenvolvimento da produ
ção das fibras têxteis, cujo nível tecnológico 
dos atuais sistemas de produção permanecem 
na forma primitiva, principalmente nas fa
ses finais do processo, ou sejam, colheitas 
das hastes, descorticação, maceração e se;-
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cagem das fibras, as tecnologias atualmente 
disponíveis para juta e malva são suficientes 
apenas para o sistema de produção a nível 
de pequenos produtores, sem uso de máqui
nas. 

A nível de médias e grandes empresas os 
sistemas alternativos de produção permane
cem ainda no campo das indagações, prin
cipalmente quanto à mecanização, com gran
de soma de risco para sua utilização. 

Assim sendo, as tecnologias disponíveis à 
elaboração de sistemas alternativos de pro
dução para as culturas de juta e malva nos 
Estados do Amazonas e Pará são: 
1. Escolha e preparo do terreno 

Localização da malva em várzeas altas no 
Amazonas e terra firme no Pará. 

Localização da juta em várzeas. 
Limpeza e preparação do terreno pelo mé

todo tradicional. 
2. Variedades indicadas e uso de sementes 

certificadas 
IPEAN - 64. (branca) 
IPEAN - R-69 (roxa) 
Quanto a malva não existe, atualmente, 

sementes melhoradas. 

3. Plantio 
Plantio t'Om máquina "Tico-tico", com 5 

a 8· sementes por cova. 
Espaçamento em torno de 30 cm x 30 cm 

gastando-se, aproximadamente, de 3 a 5 kg 
de sementes por ha para a juta e idêntico 
espaçamento com gastos de 15 kg de semen
tes por ha para a malva. 

4.. Tratos culturais 

Desbastes a ser realizados 20 a 30 dias 
após o plantio, deixando no máximo duas 
plantas por cova. 

Capinas - Realizar quantas forem neces
sárias de modo a evitar a concorrência pre
judicial com ervas daninhas. 
5. Colheita ou corte das hastes 

Jl:poca - do inicio até a metade do perío
do de floração, para a malva. 

Para a juta - do inicio da floração até o 
término da floração. 

Altura de corte - 10 cm do solo. 

6. Enfeixamento e maceração 
Reunião das hastes cortadas em feixes de 

20 a 30 hastes. 
Provocar o desfolhamento com a exposição 

no campo dos feixes por 2 a 3 dias. 

Afogamento dos feixes para maceração por 
10 a 25 dias. 

7. Descorticação e lavagem - Método tra
dicional 

8. Secagem (ao sol em varais por 3 a 5 
dias) 

II - CONSIDERAÇõES SOBRE A RACIO
NALIZAÇAO E MECANIZAÇAO DAS 

CULTURAS DE MALVA E JUTA 

Recomendamos ao IFIBRAM que entre em 
contato estreito com a experiência realizada 
pela CTC em Irituia (Pa), podendo, se for 
o caso, desenvolvê-la, dinamizar e ampliar 
para outros locais. Isto porque é a única ten
tativa em execução de racionalização da cul
tura da malva atualmente na Amazônia. 

Síntese da tecnologia utilizada na experiência 
da CTC 

a) desmatamento, destacamento e limpeza 
do terreno realizado com tratar de esteira 
leve; 

b) correção da acidez do solo, aplicando
se mecanicamente 3,5 t;ha de calcário do
lomitico; 

c) aração com grande "Home", seguida de 
gradagem, utilizando-se uma M.F. de 18 dis
cos; 

d) adubação e plantio mecanizado, utili
zando-se: 

Plantadeira M.F. de 18 linhas. 

Espaçamento de 18 cm entre linhas, dei
xando de 45 a 50 sementes por metro linear, 
sendo de 4 a 5 grãos por cova e gastando-oe 
25 kg semente;ha. 

Adubação química, gastando-se 411 kg lha 
da fórmula 90-30-8 no plantio, e em cober
tura, 45 dias após, usa11do 270 kg;ha da fór
mula 20-0-10. Não se realizou tratos cultu
rais porque não se fez necessário. 

O corte das hastes será feito com cega
deira marca SEIGA do IPEAN, acoplada a 
um tratar .de pneus, o que já foi feito no 
ano anterior mostrando sua viabilidade. 

Há referências de máquinas para corte e 
enfeixamento do Rami, que deverão ser es
tudadas para sua possível utilização com juta 
e malva na Amazônia. 

Máquinas para corte simples tipo roçadei
ras motorizadas tipo Hatsuca e Beaver. 

Cortadeira automotriz, com molinete supe
rior, efetuando as operações de corte e en
feixamento, tipo Catarinense. 

Cortadeira para acoplamento ao tratar, 
efetuando as operações de corte e enfeixa
mento tipo italiano. 
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Dascorticação mecânica. 

A CTC está utilizando a descorticadeira 
automática tipo "Itimura", que é a utilizada 
na descorticação de ·Rami. 

Cita-se ainda as seguintes descorticadeiras 
para Rami: 

1. Descorticadeira tipo Corona, fabricada 
pela Máquinas Piratininga Nordeste, em Ja
boatão, Pernambuco. 

2. Descorticadeira estacionária funcionan
do unicamente como "Central de Beneficia
mento" no Município de Londrina (Pr). 

3. Descorticadeira Mecânica tipo Kagiwara 
automotriz, efetuando limpeza total da fi~ra, 
e que poderá dispensar a maceração da JUta 
e malva. 

4. Descorticadeira tipo Corona, montada 
em carreta, podendo ser transportada até 
a lavoura, conhecida como descorticadeira 
Cambé. Efetuando a descorticação de hastes 
com o comprimento máximo de 1,30 metros. 

ITI - RECOMENDAÇõES FINAIS 

1. Recomendamos que o IFIBRAM entre 
em contato urgente com as zonas produtoras 
de fibra têxteis do País, principalmente na 
zona do Rami no Paraná, crotalária em São 
Paulo e agave no Nordeste, para verificação 
da viabilidade de ada!,)tação e utilização de 
máquinas utilizadas na mecanização daque
las culturas para juta e malva. 

2. Que o IFmRAM se articule com insti
tuições e empresas nacionais e internacionais 
na identificação de tecnologia para juta, 
malva e similares, disponível em outras re
giões e países produtores destas fibras. 

GRUPO ll 

Pesquisa e Experimentação 

PROPOSIÇAO DE UM PROGRAMA 
DE PESQUISAS PRIORITARIAS 

EM FIBRAS VEGETAIS 
PARA A AMAZôNIA 

Manaus-maio-1975 
1. Objetivos 

Gerar e;ou adaptar tecnologia que con
duza à organização de sistemas agrícolas de 
produção para a juta e para a malva, carac
terizados pela obtenção de alta produtividade 
com bom índice económico, poupadores de 
mão-de-obra, de modo a conseguir, se pos
sível, a curto prazo o acréscimo da produção 
regional de fibras têxteis liberianas de boas 
qualidades comerciais e tecnológicas, neces
&árias a atender plenamente a demanda na
cional. 

2. Diretrizes Gerais 

Considera-se de extrema importância um 
planejamento integrado para a execução de 
programa de pesquisas sobre fibras vegetais 
mt Amazônia. 

A sugestão é de que exista um plano di
retor onde ·estejam agrupados os programas 
de todos os órgãos de pesquisas da área. 

Necessário se torna a definição das áreas 
de atuação das instituições que desenvolvem 
pesquisas com plantas têxteis na Amazônia, 
de modo a evitar dualidade ou superposição 
de programas, com a dispersão de esforços 
destinados a um mesmo fim. 

Para isto há necessidade da articulação do 
IFIBRAM com os diversos órgãos de pesqui
sas a fim de operacionalizar a programação. 

Sugere-se, também, a criação de um cen
tro de informações a nivel de IFmRAM, 
onde seriam coletadas e armazenadas todas 
as informações sobre plantas têxteis e divul
gadas aos órgãos envolvidos no sistema de 
produção. 

3. Programa de Atividades 

As pesquisas sugeridas foram escalonadas 
em duas prioridades a seguir discriminadas: 

Prioridade I 

Pesquisas consideradas de caráter im~dia
to. objetivando o aumento de produçao e 
qualidade da fibra. 

Prioridade n 
As consideradas como alternativas e;ou 

complemento para a operacionalização de 
um programa de fomento a fibras vegetais 
na Amazônia. 

3.a. Pesquisas Para. Juta 

3. a.l. Prioridade I 

- Reavaliar a potencialidade de produção 
do material atualmente cultivado, promove~
do-se resseleções controladas para produçao 
de sementes de melhoristas, de modo a man
ter a identidade genética e pureza do ma
terial já melhorado e que darão origem às 
sementes básicas. 

- Criar novas variedades que disponham 
da alta capacidade genética de produzir fi
bras de boa qualidade por unidade de área, 
associando as características agronómicas de 
precocidade, promovendo-se, ademais, a in
trodução de material de ou.tros centros pro
dutores. 

- Descobrir melhores processos de cultivo 
que, tornando o ambiente mais propicio à 
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manifestação genética da potencialidade da 
planta, conduzam à diminuição dos custos 
de produção. A prioridade deve ser dada à 
busca de um ótimo de população a vegetar 
por unidade de área, logicamente em termos 
econôm!cos, mediante experimentos de espa
çamento e densidade, ao que devam aliar as 
pesquisas referentes à época de plantio, épo
ca de corte, controle de ervas invasoras e 
preparo do solo, as quais deverão ser esta
tística e economicamente controladas. 
· - Buscar encontrar melhores esquemas 

para ocupação anual da área pelo juticultor, 
. mediante estudos econômicos sobre seqüên
cias de cultivo ou rotação de culturas. 

- DeS<lnvolver. pesquisas sobre produção 
de sementes, gerando tecnologia para melho
rar o presente sistema de produção, inclusive 
no tocante às condições de armazenamento 
para atender à formação de estoques regu
ladores. 

3.a.2. Prioridade n 
- Prosseguir aos atuais trabalhos de pes

quisa fundamental para o melhoramento. 
- Desenvolver pesquisas visando a procura 

de outros locais na Amazônia que tenham 
condições ecológicas e fitotécnicas que pos
sibilitem a produção económica de sementes. 

- Desenvolver linhas de pesquisas de me
nor importância, mas que não podem ser 
esquecidas em um programa que se propõe 
a solucionar problemas de produção. Assim, 
problemas de fitossanidade, pouco ocorrentes 
na cultura, deverão ser pesquisados, o mesmo 
se dizendo quanto ao estudo da viabilidade 
económica de utilização de fertilizantes e 
corretivos na cultura. 

3. b. Pesquisas Para Malva 

3. b .1. Prioridade I 

- Desenvolver pesquisas visando o reco
nhecimento do material genético local, de 
sua !enologia e sistema de reprodução. 

- Criar variedades com alta capacidade 
genética de produção de fibras de boa qua
lidade, o que poderá ser inicialmente conse
guido mediante seleção, tendo em vista o 
provável alto grau de variação genética exis
tente na população. Posteriormente, outros 
métodos de melhoramento poderão ser utili
zados. 

- Produzir sementes de melhoristas e se
mentes básicas que possibilitem a produção 
de sementes certificadas para distribuição. 

- Identificar melhores técnicas culturais, 
mormente no que se refere a encontrar po
pulação numericamente ideal para ocupar 

unidade de área com vispas à maior produ
ção e melhor qualidade de fibra, mediante 
experimentos de espaçamento e densidade. 
Pesquisas referentes à época e. processos de 
plantio, fertilização e correção manejo do 
solo, época e corte e sistema de seqüência 
ou rotação de culturas, deverão também ser 
consideradas prioritárias, visando gerar nova 
tecnologia de produção. 

- Introduzir a cultura experimentalmente 
em locais da região, próximos a centros con
sumidores de fibras têxteis liberianas, estu
dando-se, necessariamente, as implicações de 
ordem económica e social . 

3. b. 2. Prioridade n 
- Desenvolver estudos económicos, compa

rativos entre o sistema de produção por cul
tivo e o sistema de exploração de vegetação 
subespontânea, inclusive com aplicação de 
fertilizantes e corretivos rio sistema de pro
dução por cultivo, e manejo dos aglomerados 
subespontãneos. 

3. c. Pesquisas Comuns Para Juta. e Malva. 

3. c .1. Prioridade I 
- Dar prosseguimento às pesquisas atuais 

sobre mecanização de certas fases do pro
cesso de produção, tais como preparo do solo, 
plantio, tratos culturais, descorticação, corte 
e lavagem. Nesta área, as pesquisas deverão 
ser conduzidas em termos de macromecani
zação, com o apoio do poder público ou da 
indústria e em termos de micromecanização 
a nível de agricultor. 

- Iniciar pesquisas sobre a tecnologia do 
preparo da fibra de modo a descobrir sis
temas que induzam à obtenção de um melhor 
produto para comercialização, notadamente 
no tocante à maceração de material descor
ticado e não descorticado, controle do pro
cesso de maceração com identificação e se
leção de microorganismos que atuam na fer
mentação,. estado dinâmico, temperatura e 
condições químicas da água. Processos de 
lavagem, secagem, armazenamento e emba
lagem deverão também ser pesquisados. 

3.d. Pesquisas sobre outras espécies pro
dutoras de fibras têxteis liberianas 

3.d.l. Prioridade n 
- Reintroduzir espécies e variedades de 

plantas produtoras de fibras liberianas <Ke
naf, Rami e outras), avaliando-se as possi
bilidades de produção económica na Região, 
como sucedâneo da juta e da malva. 

- Desenvolver melhores estudos sobre a 
espécie Pavoania Malacophyla, também cha
mada Uacima, explorada extrativamente em 
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aglomerados naturais de ocorrência no Leste 
paraense, mais precisamente na Região do 
Salgado. 

4. Que se registre nos anais deste Semi
nário uma moção de apreço e reconhecimen
to ao notável trabalho do Engenheiro Agrô
nomo Virgílio Libonati, um homem que há 
sido um dos responsáveis pelo estágio de 
desenvolvimento a que alcançou a produção 
de juta na Amazônia, através de toda uma 
vida dedicada à pesquisa dessa planta, que 
se transformou num dos sustentáculos bási
cos de nossa economia. 

5. Componentes do Grupo: 

Eurico Pinheiro - Virgílio Libonatti -
Marco Antônio Neves- ítalo Falesi- Hugo 
Barroncas - José Riba.mar Cruz - Acilino 
Canto- João Batista da Silva - Rosinha 
Peroni - Joaquim Lopes. 

RELATóRIO DAS ATIVIDADES DO 
GRUPO III QUE DEBATEU POLíTICAS 
AGRíCOLAS DE APOIO E COMPORTA

MENTO DE SEUS INSTRUMENTOS 

Reunido o grupo sob a coordenação do 
Dr. Lívio Portela, escolheu para exercer, 
cumulativamente, os cargos de secretário e 
relator, a mim, Raul Navegantes. 

O Grupo chegou às seguintes recomend~ões 

1. Que o IFIBRAM encaminhe moção, ao 
Banco do Brasil, para que seja examinada 
a possibilidade de ampliar a assistência aos 
"regatões" e comerciantes do interior que, 
em determinadas regiões, comandam o fi
nanciamento à produção de juta e;ou malva. 
Tal ampliação tem por objetivo melhor as
sistir esses agentes da produção que neces
sitam de substanciais recursos financeiros em 
três etapas básicas: implantação da cultura, 
limpeza, tratos culturais e colheita. As li
berações dos créditos seriam efetuadas nes
ses três períodos, extra limite dos interve
nientes emitente, beneficiário e avalista -
à semelhança do que ocorre com as opera
ções de Notas Promissórias Rurais, recomen
dando que esta assistência creditícia seja 
vinculada a procedimentos que a'ssegurem um 
preço justo ao produtor, tendo o preço mí
nimo como ponto de referência, e tenha ca
ráter supletivo em relação à implementação 
de formas cooperativistas que prestem estes 
serviços de irrigação dos financiamentos e 
comercialização. 

2. Que o IFIBRAM promova gestões junto 
ao Banco Central do Brasil a fim de modi
ficar, para as culturas de várzea, na Região 
Amazónica, os itens da Carta Circular 128, 

de 24 de março de 1975, que excluem a Juta 
e a Malva do PROAGRO, a saber: 

a) "Não perfazerem 15% de insumos mo
dernos em seu custo de produção", por não 
ser economicamente recomendável, dada a 
alta fertilidade daqueles solos: 

b) "Tratarem-se re culturas freqUente
mente sujeitas aos riscos de fenômenos na
turais adversos", uma vez que as grandes 
cheias, nas regiões de cultura da juta e mal
va, não se verificam com freqUência e, mes
mo na ocorrência do fenômeno , os riscos 
decorrentes se equivalem aos que envolvem 
as culturas de sequeiro já amparadas pelo 
PROAGRO. 

3. Que o IFIBRAM incorpore a estas ges
tões, através de análise e interpretação da 
Carta Circular 128, as disposições que im
pedem o enquadramento das referidas cul
turas naquele programa. 

4. Que o IFIBRA.M:, em articulação com 
as Secretarias de Agricultura do Pará e do 
Amazonas, propugne pela implantação de 
infra-estrutura de armazenagem, beneficia
mento e transporte nas cooperativas de pro
dutores de juta e malva junto aos órgãos 
responsáveis pela administração do POLA
MAZONIA e de outros programas oficiais, 
como o Plano Nacional de Armazenagem 
que visem equipar a Amazônia de infra
estrutura. 

5. Que o IFIBRAM postule junto às au
toridades de crédito para que as entidades 
financeiras que atuam na área tenham 
maior flexibilidade na aplicação de emprés
timos às cooperativas de produtores de juta 
e malva, levando em consideração as pe
culiaridades da Região. 

6. Que as entidades de crédito mantenham 
pessoal especializado em cooperativismo, a 
nível de carteira, em suas agências ou filiais, 
estabelecidas em zonas produtoras de juta e 
malva, a fim de facilitar o trabalho entre 
bancos e cooperativas. 

7. Que seja feita uma revisão para mais, 
na taxa de administração de 2%, atribuída 
às cooperativas por ocasião de fornecimento 
de crédito de repasse para a juta e malva. 

8. Que as entidades de crédito. em função 
das distorções verificadas nas programações 
anteriores, forneçam alternativas para as 
cooperativas que estão em falta com com
promissos de natureza financeira, através de 
recomposição de débito, e novos financia
mentos mediante planos de reestruturação de 
cooperativas. 
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9. Que o INCRA acelere o processo de 
regularização das cooperativas que tenham 
requisitos legais a preencher e dinamize o 
processo de regularização fundiária das re
giões produtoras de juta e malva. . 

10. Que os órgãos ligados à. produção de 
juta e malva, ou seja, de extensão rural, 
como Secretarias de Agricultura, órgãos de 
classe especialmente o IFIBRAM, participem 
da divulgação, a nível de produtor e órgãos 
interessados, dos preços mínimos e sua me
cânica operacional para esses produtos, as
sim que tiverem ciência de sua aprovação 
pelo CONAB. 

11. Que o IFIBRAM promova o levanta
mento da composição do custo de produção, 
por zona de produção e o mantenha atuali
zado, dando ciência dos resultados à Comis
são de Financiamento da Produção - SFP, 
Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Ban
cos dos Estados do Amazonas e Pará, pos
tulando, ao mesmo tempo, para que o cré
dito à produção seja concedido com base a 
esta composição. 

12. Que se dê continuidade às pesquisas e 
estudos, objetivando definir outras áreas eco
lógicas e económicas mais indicadas para a 
produção de sementes na Amazônia, de modo 
a assegurar, no futuro, maior tranquilidade 
no processo de fornecimento desse insumo 
básico para distribuição aos produtores, e que 
o IFIBRAM apresente ao Banco Central do 
Brasil, planos concretos para a execução des
te trabalho, a serem custeados com recursos 
a fundo perdido. 

13. Que a produção e distribuição de se
mentes de juta continue sob a coordenação 
e responsabilidade do Ministério da Agricul
tura e Secretaria da Produção Rural do 
Amazonas, respectivamente, até que a ini
ciativa privada tenha condições de progra
mar e executar estas atividades. 

14. Que a Secretaria de Produção Rural 
do Estado do Amazonas mantenha um es
toque regulador de sementes de juta, tecni
camente acondicionado para atendimento de 
suas necessidades, nas épocas próprias. Além 
disso, deverá proceder estudos no sentido de 
verificar possibilidades de armazenagem para 
guarda de sementes ou quaisquer outros pro
cessos capazes de mantê-las guardadas sem 
a perda de germinação. 

15. Que, tendo em vista a necessidade de 
fomento à .produção de fibras, recomenda-se 
que os agentes financeiros da área Banco 
da Amazônia, Banco do Brasil Banco do Es
tado do Amazonas, Banco do Estado do Pará 
participem e expandam os financiamentos 
de custeio às culturas de juta e malva, in-

clusive à produção de sementes de malva 
e juta. 

16. Que o Banco Central do Brasil seja 
informado da ausência do Banco da. Ama
zônia nos financiamentos às culturas de juta 
e malva. 

17. Que o IFIBRAM assessore os parla
mentares da Amazônia em seus estudos, pro
nunciamentos e projetas sobre juta e malva. 
e os produtos de que estas fibras são insu
mos. 

18. Que se proceda à padronização oficial, 
com especificação de tamanho e peso dos 
diversos tipos de embalagem de juta e malva, 
e que o IFIBRAM se articule com o Minis
tério do Trabalho e a ABNT, para a efeti
vação desta recomendação. 

19. Que o IFIBRAM solicite ao Senador 
José Esteves a reapresentação de seu Pro
jeto de Lei n.0 2.269, de 14 de setembro de 
1970, e sua justificativa vazados de forma a 
atender às peculiaridades do momento pre
sente, e que pleiteie, concomitantemente, o 
apoio da Comissão Especial da Amazônia da 
Câmara dos Deputados a esta iniciativa, pro
cedida uma atualização de seu texto e jus
tificativa. 

20. Registrar e plaudir a CFP pela sua 
imensa colaboração, neste seminário, através 
do Dr. Pedro Brandão, com o reconheci
mento dos empresários de juta pela sadia 
decisão ao adquirirem cerca de 20 milhões 
de sacos de juta nesta safra em curso, a 
um preço justo, envolvendo outros órgãos 
como a CASEGO, CAMIG, CASEMAT, CI
BRAZ!l:M, que possibilitou um preço justo 
ao consumidor final sem as variações ocorri
das no ano ~;>assado.· 

Sugerir à CFP que proceda idêntica ou 
maior aquisição nos meses de julho e agosto, 
sob rateio geral, tal como ocorrido, pois des
ta forma. teriam a imagem certa dos preços 
mínimos e dariam aos produtores de juta e 
fabricantes a segurança de um trabalho que 
tanto significa para a economia amazónica. 

21. Parabenizar a COOPERSUCAR pela 
contribuição que tem dado às Indústrias ju
teiras nas aquisições anuais de cerca de 20/25 
milhões de sacas de juta para embalagem 
do açúcar Demerara, que tanto tem contri
buído para carrear divisas ao Pais, figuran
do, hoje, com nossos aplausos, no primeiro 
item de exportação e registrar que a Ama
zônia congratula-se com os irmãos do Sul, 
Norte e Nordeste e COOPERSUCAR, pelo 
brilhante performance, da qual a juta e a 
malva contribuíram com sua embalagem 
preferencial, que totalizam 40 milhões de sa
cos ou 20 mil toneladas de fibras. 
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SEMINA.RIO SOBRE FIBRAS 
VEGETAIS NA AMAZONIA 

GRUPO IV 

Base FíSica. de Alenquer 

Tendo em vista a atual politica do Minis
tério da Agricultura de transferência gra
dual das atividades executivas da produção 
de sementes para a iniciativa privada e vi
sando assegurar uma participação dos pro
dutores da semente de Alenquer, dos Esta
dos do Amazonas e Pará e das indústrias de 
aniagem, este Seminário recomenda: 

a) que o Ministério da Agricultura, atra
vés do PLANASEM, continue reestruturando 
e equipando a Base de Alenquer para aten
der em condições adequadas às necessidades 
de produção recepção, beneficiamento, aná
lise e armazenamento de sementes de juta 
para a região; 

b) que o IFIBRAM, em articulação com 
o M.A., estude uma forma jurídica de ini
ciativa privada, para receber e operar a Base 
Física de Alenquer que assegure a partici
pação dos produtores de sementes, das in
dústrias de aniagem e dos Governos dos Es
tados do Amazonas e do Pará; 

c) uma vez concretizada esta entidade ju
rídica representativa da iniciativa privada, 
que o Ministério da Agricultura sob convê
nio de uso de património, transfira a ela, 
a administração da Base Física de Alenquer 
e as responsabilidades da oferta de sementes 
de juta para a região; 

d) que esta transferência seja em forma 
e tempo adequados a não colocar em risco 
a continuidade da produção de sementes de 
juta por aquela Base Física. 

PROPOSIÇAO DO GRUPO V 
ENCARREGADO DE ANALISAR 

O PROGRAMA DE TECNOLOGIA 
E FOMENTO A PRODUÇAO 

DE FIBRAS VEGETAIS 

Da análise realizada pelo grupo, ficou 
evidenciado as seguintes proposições: 

Projeto de Mlcromeca.nfza.çáo 

1 - Area de Atua.çio 

Reformulação das áreas de atuação do pro
jeto, visando melhor ajustamento às carac
terísticas de produção. 

2 - Definição das Etapas do Projeto 

2 .1. 2 - Incluir outros indicadores julga
dos necessários na pesquisa a nível de pro
priedade. 

2. 2.1 - Procurar outras alternativas c'! e 
máquinas descorticadoras já testadas com 
fibras similares. Sugere-se que o IFmRAM 
envie técnicos para as áreas onde existe a 
citada operação, para o estudo de viabilidade 
para o emprego na região. 

3 - Programa de Produção Anual 

Discriminar as metas por estados, para a 
produção de fibra de juta e malva. 

4 - Linha de Crédito 

No ano agrícola 75/76 os investimentos 
necessários para o projeto terão como fonte 
as próprias indústrias. A partir dos anos 
76;77, esses recursos seriam oriundos de fon
tes bancárias. 

5 - Assistência Técnica 

Acrescentar outras agências credenciadas 
em assistência técnica para prestar tais ser-
viçM. . 

5.1- Recursos Humanos 

Redimencionar a quantidade de técnicos 
previstos e discriminar por Estado. 

6- Custos 

Refazer o quadro de custos em função das 
alterações na quantidade de técnicos. 

Treinamento de Pessoal, Pesquisa. 
e Estudos Específicos 

As pesquisas e estudos específicos serão de 
responsabilidade da EMBRAPA e outras en
tidades capacitadas para tal finalidade. 

Quanto ao treinamento ficará a cargo do 
agente de assistência técnica responsável pela 
execução do projeto, assim como a EMBRA
PA, bem como o fabricante da máquina. 

7 - Supervisão 

Caracterizar a responsabilidade do IFI
BRAM pela supervisão do projeto. 

8 - Resumo dos Custos Anuais do Projeto 

Reformular o quadro. 

9 - Observação de Caráter Geral 

Estudar a possibilidade de incluir no pro
jeto de micromecanização outras etapas do 
processo produtivo (preparo do solo e corte). 

Projeto de Unidades Empresa.rlais 
Demonstrativas 

1 - Area de Atu~áo 

Reformulação das áreas de atuação do 
projeto, visando melhor ajustamento às ca
racterísticas de produção. 
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:11.1.2 - Seleção dos Agricultores 
Incluir outros indicadores julgados neces

sários na pesquisa a nível de propriedade. 

2. 2 - Utllização de Mãqnina 

2.2.3- Contratação de serviços para pre
paro mecanizado do terreno. 

2. 3 - Processo Agrícola. 

2.3.6- Eliminar este item, tendo em vis
ta ser contemplado no item 2.4 (avaliação 
técnica e económica da unidade demonstra
tiva). 

2.5 - Substituir difusão para divulgação. 

3 - Programa de Produção das Unidades 
Empresariais Demonstrativas 

Reduzir o número de unidades para o ano 
agrícola 75/76, levando-se em consideração 
o pouco tempo disponível ser reduzido para 
o inicio dos trabalhos. 

4 - Custos de Formação 

Reformular os quadros em função da re
definição de metas. 

5 - Assistência Técnica 
Acrescentar outras agências credenciadas 

para prestar tais serviços. 

5.1 - Recursos Humanos 

Redimencionar o quadro, tendo em vista 
as alterações dos números de unidades de
monstrativas . 

5.2- Custos 

Alterar conforme item anterior. 

7 - Resumo dos Custos Anuais do Projeto 

Recalcular o respectivo quadro. 

Projeto de Produção de 
Semente de Malva 

1 - Area de Atua.ção do Projeto 

Reformulação das áreas de atuação do 
projeto, visando melhor ajustamento às ca
racterísticas de produção. 

2 - Definição das Etapas do Projeto 

2. 2 - Utilização dos Recursos Humanos 
e Financeiros 

2.2.3 - Incluir outros indicadores julga
dos necessários na pesquisa a nivel de pro
priedade. 

2. 5 - Recepção e Beneficiamento da Pro
dução 

Inverter a ordem dos itens 2.5.2 e 2.5.3 

3 ·- Programa de Produção Anual 

a) Substituir o termo multiplicação por 
produção. 

b) Substituir produção de "sementes ge
néticas" por "produção de sementes para 
serem melhoradas". 

4 - Articulação dos órgãos Envolvidos nos 
Programas 

Modificar a composição do quadro da se
guinte maneira: 

Responsabilidade 

credenciamento 
Produção de sementes 
genéticas e de semen
tes básicas 
Produção de sementes 
selecionadas e fisca
lização 
Financiamento à pro
dução 
Produtores cooperados 

órgãos 

M. Agricultura 

EMBRAPA 

IFIBRAM- SAGRI 

Agências bancárias 
Empresas privadas 

Recomenda-se a articulação do IFmRAM 
,iunto aos Agentes Financeiros, para viabi
lizar a linha de crédito para o programa. 

O SR. PRESIDENTE (Ma-galhães Pinto) 
-- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, de meses a esta 
parte, as indústrias de nossa terra vi
ram-se a braços com crise cuja gravida
de seria aqui ocioso procurar salientar, 
já que de todos c~nhecido. 

Estado no qual podem se situar priori
tariamente as atenções dos estudiosos 
quanto ao funcionamento do mecanismo 
do 34/18, porque, lá, no Nordeste, foi 
justamente aquele em que o inciso legal 
despertou ma.lor formação proporcional 
de vocações empresariais, já que mais de 
95% das empresas que a estes benefícios 
recorreram são formadas de capital ge
nuinamente local. o Ceará, face à con
juntura internacional -- uma vez que o 
seu empresariado voltava suas ativida
des justamente para aqueles setores, vi
sando primordialmente à exportação de 
produtos manufaturados e semimanufa
turados -- enfrentou uma situação que 
beirava a recessão. 

Aqui, ocasião tivemos de nos deter na 
apreciação dessa situação. O Sr. Vice
Presidente do Senado, Senador Wilson 
Gonçalves; o Sr. Vice-Líder do MDB, Se-
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nad•or Maur.o Benevides; e nós próprios, 
fazendo coro aos reclamos da terra co
mum, tivemos, ~ogoo de início, a acolhida 
e a compensação do Ministério da In
dústria e do Comércio, que, sem tardan
ça, após reuniões necessárias prelimina
res conosco realizadas, env'iou ao nosso 
Estado uma Comissão de Assessores de 
alto nível, que lá verificou, realmente, se 
tratar de um problema a exigir solução 
pronta e rápida. 

Da iniciativa de S. Ex.a o titular da 
Indústria e do Comércio, o eminente ho
mem público, Ministro Severo Gomes, 
nasceram os passos inicia'is para a re
cuperação da nossa praça. 

Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República e os demais Membros do Con
selho de Desenvolvimento Económico, 
tomaram por sua interferência conheci
mento do que por lá se passava. Graças 
ao descortino desse eminente professor e 
responsável pelos destinos do nosso País, 
na parte das finanças e da economia, 
Mário Henr'ique Simonsen, um grupo de 
trabalho de alto nível, formado por inte
grantes de sua assessoria económica e 
funcionários destacados do Banco do 
Brasil, fez um levantamento minucioso 
e altamente elogiável. Após, S. Ex.a rece
beu, por nosso intermédio, representa
ções da nossa terra, que lhe diziam exa
tamente aquilo que os altos funcionários 
já haviam constatado. O quadro real da 
situação, submetido pelo Sr. Presidente 
do Banco do Bras'il à deliberação, ao 
exame do Conselho Monetário Nacional, 
teve, para gáudio de todos ·o.s cearenses, 
ontem, a mais completa acolhida, resul
tando no deferimento das sugestões 
apresentadas por aquele nosso estabe
lecimento maior de crédito. 

E, com satisfação, no dia de hoje, em 
nome dos companheiros aqui ausentes 
em plenário e que conosco representam 
o Ceará, em nome do Sr. Governador 
Adauto Bezerra, em nome do povo e da 
indústria de nossa terra, aqui fazemos, 
de público, o agradecimento pela ma
neira com que o Governo do eminente 
Presidente Geisel resolveu o impasse. 

Ontem, Srs. Senadores, o Conselho Mo
netário Nacional aprovou uma linha es
pecial de crédito a ser aberta pelo Banco 
do Brasil, no valor de duzentos e cin
qüenta milhões de cruzeiros, para aten
der a uma emergência que - como faze
mos questão de repetir - caminhava 
para a prática insolvência da praça de 
nossa Capital. 

E, neste momento, achamos nós de 
nossa obrigação, em realçando o trabalho 
de pessoas, de, mais que isso, mostrar o 
reconhecimento, que agora é tornado pú
blico, ao atual Governo, enfatizando o 
fato de quão sensível é ele às diferentes 
aspiraÇões e necessidades locais chegan
do a tempo e a hora para as soluções que 
se impõem. 

Neste momento, o Ceará, principal
mente a nossa Capital, se rejubila; e 
com ele todos os ·seus filhos, que dese
jam, ardentemente, ver aquele Estado 
ocupar o lugar que merece dentro do 
concerto das Unidades Federativas ir
mãs. 

É esta, Sr. Presidente, a comunicação 
que desejamos fazer e, ao mesmo tem
po, dizer que nós nos honramos de per
tencer a um Governo que age com dis
cernimento e com decisão, enfrentando 
desafios e não os ladeando. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senhor 
Senador Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a memória na
cional, perpetuada em estátuas, castelos, 
templos, patíbulos e pelourinhos, fortes 
e peças de guerra, refletem efetivamente, 
a nossa presença no plano da história 
dos povos. 

São mártires, heróis, insurretos estói
cos, sacrificados em praça pública, p.or
que queríamos r·omper os grilhões de 
nação cativa que éramos, e que consti
tuem, hoje, um documentário imperecí
vel, a refletir-se em todo o País. 

O Ministério da Educação e Cultura, 
que dispõe, especificamente, do Instituto 
do Património Histórico e Artí.stico Na
cional, estaria em condições de promo
ver perfeito levantamento sobre todo 
esse quadro de reliqu'ias. 

O Ministro Ney Braga, nosso eminente 
ex-colega, é um homem público de alto 
espírito, e poderá adotar medidas capa
zes de produzir efeitos salutares a curto 
prazo. 

Nenhuma nação do mundo, Sr. Presi
dente, considerado o seu grau de evolu
ção intelectual - deixa de preservar as 
vozes - os rastros ou as manifestações 
desses semideuses, cuja coragem peregri
na - num brilho de amor e sangue -
encantaram a História. 
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Creio, portanto, que esses elementos 
vivos, formadores da consciência da Pá
tria, deveriam con.stituir um fator geral 
de revisão, de modo a que o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
possa adequar-se à realidade do País. 

Nem só de desenvolvimento sócio-eco
nmico vive uma nação. Ele é essencial 
e prioritário. Mas é necessário atentar 
que não devemos ser uma nação rica e 
cega, por falta de suporte cultural, ou 
em face de mera desagregação artístico
literária. 

Há, em cidades históricas do País, co
mo a velha Goiás, antiga sede do meu 
Estado, Pirenópolis, Paraúna, Pilar de 
Goiás, Arraias, Posse, Catalão, Santa 
Cruz de Goiás, Dianópolis, todas elas 
em Goiás, bem como Piracicaba, Itu, 
Santos, Botucatu, em São Paulo; São 
João del Rei, Diamantina e Ouro Preto, 
em Minas; Olinda, Recife, Palmares, 
Porto Calvo, São Luís, Caxias, Alcântara, 
Itapecuru, no grande Nordeste; Belém, 
Manaus, e áreas do Acre, onde se regis
traram batalhas que inspiraram uma 
Guerra Santa; Cuiabá e Corumbá, na 
Amazônia e Centro-Oeste, que devem ser 
revistas. E impõe-se, como necessidade, 
o tombamento para o Patrimônio Histó
rico de prédios, cujo passado se incor
pora ao roteiro palmilhado pelos nossos 
heróis. 

Monte Pascoal e Porto Seguro, na Ba
h'ia, especialmente, formam um quadro 
de reminiscências eloqüentes. Pois foi o 
Monte Pascoal a referência geográfica 
- longínqua e generosa - que orientou 
a frota cabralina, e Porto Seguro o local 
sagrado onde apartaram as naus de D. 
Manuel e onde foi celebrada a primeira 
Missa do Brasil e redigida a carta monu
mental de Pero Vaz de Caminha- cujo 
texto oficializou a nossa condição, como 
recém- descoberta Colônia de Portugal. 

A tecnologia e o humanismo podem 
marchar juntos. Os instrumentos do pro
gresso dinamizam e vivificam o organis
mo das nações. Mas o lastro da cultura 
humanística é que permite dar, a cada 
povo, uma estrutura de eternidade. 

Napoleão Bonaparte, notabilissimo ca
bo de guerra, soube capitanear as suas 
legiões armadas, subordinando virtual
mente o mundo à sua vontade. O seu 
amor às artes, todavia, está expressa no 
intraduzível fascínio do Museu do Lou
vre, por ele vigorosamente estimulado, e 

que hoje é um viveiro de cultura para 
a Humanidade. 

O Brasil, em quase 5 séculos de agita
da História, jamais poderia ocultar a sua 
beleza. 

Não obstante reconhecido como nação 
incorporada à comunidade ultramarina 
de Portugal, àquela época, o Brasil foi 
teatro ininterrupto de invasões de espa
nhóis, flamengos, franceses ou ingleses. 
Desses surtos de ocupação, ficaram sub
sídios de cultura, de hábitos, que influí
ram em nosso processo histórico. 

O Instituto do Patrimnio Histórico e 
Artístico Nacional do Ministério da Edu
cação e Cultura, a nos.so ver, deve refor
mular as suas bases de atuação, ajustan
do o seu poder de pesquisa e ação ao 
acervo da inteligência, do heroísmo e da 
luta estóica do povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

Comparecem mais os Srs. Sena
dores: 

José Guiomard - Renato Franco 
- Alexandre Costa - Domício Gon
dim - Teotônio Vilela - Heitor Dias 
- Luiz Viana - Dirceu Cardoso -
Amaral Peixoto- Roberto Saturni
no -Vasconcelos Torres- Danton 
Jobim - Itamar Franco - Franco 
Mon toro - Orestes Quércia - Eve
lásio Vieira - Lenoir Vargas -
Otair Becker - Paulo Brossard. 

Oi SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está terminado o período destinado 
ao Expediente. · 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 239, de 1975, de au
toria do Sr. Senador José Lindoso, 
solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado, do discurso proferido pe
lo Sr. Ministro Arnaldo Prieto, no 
dia 13 de junho de 1975, na 6o.a Con
ferência da Organização Internacio
nal do Trabalho. 

Em votação o requerimento. 

Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, será feita a 
transcrição solicitada. 

Discurso proferido pelo Senhor. Ministro Ar
naldo Prieto na 60.° Conferência da Or
ganização Internacional do Trabalho, que 
se publica nos termos do Requerimento 
n.0 239/75, de autoria do Senador José 
lindoso. 

Senhor Presid€nte, 

Com especial satisfação saúdo a Vossa 
Excelência, em meu nome pessoal e no 
do Governo do meu pais, por sua escolha, 
merecida e unânime, para presidir os 
trabalhos da 6o.a. Conferência da Orga
nização Internacional do Trabalho. 

Apresento, igualmente, congratulações 
aos delegados da Swazilândia, nação que, 
pela primeira vez, comparece a uma Con
ferência da OIT, admitida que foi, re
centemente, em nossa organização. 

Aproveito a oportunidade para expres
sar o meu agradecimento pessoal e o re
conhecimento de meu Governo pela con
fiança depositada no Brasil, eleito 
anteontem, quarta-feira, pelo Colégio 
Eleitoral Governamental para compor o 
Conselho de Administração. Minha men
sagem de agradecimento alcança inicial
mente o bloco Latino-americano pela 
indicação feita e, em seguida, os demais 
países, pelo apoio maciço oferecido. 

Asseguro, desde já, que no Conselho 
continuará o Brasil fiel aos princípios de 
justiça social que inspiram a OIT e que 
caracterizam a linha de atuação do Go
verno Brasileiro. 

Apraz-me, de forma singular, partici
par da discussão do relatório apresen
tado à Conferência pelo eminente Dire
tor-Geral, Sr. Francis Blanchard. Repre
senta um novo marco a definir rumos, 
da mais alta importância para a vida 
da entidade, dentro da inspiração dos 
seus ideais e a sua tradição na constru
ção de uma sociedade mais justa e hu
mana. 

O Governo do Presidente Ernesto Gel
sei apresentou ao Congresso Nacional, e 
este aprovou o II Plano Nacional de De
senvolvimento que define os objetivos e 
a estratégia do desenvolvimento brasi
leiro até o ano de 1979. 

A crise vivida, nestes dois últimos anos, 
por quase todos os países do mundo, 
mesmo aqueles de economia mais sólida 
e de organização industrial mais desen-

volvida, fez recrudescer, também no :Bra
sil, o processo inflacionário. 

Nossa experiência anterior no combate 
à inflação permitiu, entretanto, superar 
n.s principais dificuldades surgidas. 

A .correção monetária, amplamente ex
perimentada, em meu pais, a taxa fle
xível de câmbio e outras providências na 
área econômico-financeira e no campo 
s-ocial permitiram a convivência com a 
inflação e a sua progressiva e gradual 
redução. 

Buscamos e conseguimos manter o rit
mo do desenvolvimento nacional a taxas 
elevadas. Nossa economia se expande de 
forma constante e nosso Produto Interno 
Bruto tem crescido em torno de 10% ou 
mais ao ano. 

Planeja-se o nosso desenvolvimento 
tendo no homem a sua razão de ser e a 
sua meta final. Daí o forte conteúdo so
cial que impregna o II Plano Nacional de 
Desenvolvimento, que visa à promoção 
e o bem-estar sociais. A estratégia para 
alcançar o desenvolvimento social tem 
objetivos próprios e não decorre, como 
mera conseqüência, do desenvolvimento 
econômico. Explicita que a distribuição 
de renda deve ser simultânea ao au
mento da renda nacional. Prevê a cria
ção de 1. 320. 000 novos empregos por ano 
a uma taxa de 3,5 por cento, enquanto 
a nossa população cresce no mesmo pe
ríodo a 2,9 por cento. 

No desdobrar da política social inúme
ras providências foram, nos últimos me
ses, tomadas pelo Governo com vistas à 
melhoria do atendim·ento ao trabalha
dor. Entre outras, cito o desmembra
mento do antigo Ministério do Trabalho 
e Previdência Social e a criação dos no
vos Ministérios do Trabalho e da Previ
dência e Assistência Social, bem como 
do Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Social, presidido pelo Chefe do 
Governo e integrado pelos Ministros da 
Educação, do Trabalho, da Saúde, do 
Interior, da Previdência e Assitência 
Social e pelo Ministro Chefe da Secre
taria de Planejamento da Presidência da 
República. 

Tem sido preocupação do Governo bra
sileiro e objeto da ação constante do 
Ministério do Trabalho a melhoria das 
condições e do meio-ambiente do traba
lho - tema do relatório do Diretor-Geral 
da OIT. 

Para atender às normas legais que exi
gem, além das Comissões Internas de 



:"T 
I 

! 

-373-

Prevenção de Acidentes, .serviços ·pró
prios de Higiene e Segurança do Traba
lho das empresas de mais de 100 empre
gados, o Ministério projetou um vasto 
programa de recursos humanos especia
lizados. Ministraram-se cursos de pós
graduação para engenheiros de seguran
ça, médicos e enfermeiros do trabalho e 
organizaram-se cursos de formação de 
supervisores de segurança. Preparamos, 
nos últimos dois anos, mais de 13. 000 
desses técnicos e pretendemos formar, 
no corrente ano, mais de 14.000. Esses 
programas são desenvolvidos pela ..... 
FUNDACENTRO, ·entidade vinculada ao 
Ministério do Trabalho, de organização 
tripartite e surgida de um projeto de Go
verno brasileiro com a Organização In
ternacional do Trabalho. 

Realizamos, anualmente, a Campanha 
Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho, que se inicia com a Semana 
Nacional de Prevenção de Acidentes, no 
fim do mês de màio, e se encerra com o· 
Congresso Nacional de Prevenção de Aci
dentes do Trabalho, no fim do ano. 

Estamos aumentando, com isso, entre 
empregados e empregadores, a consciên
cia da gravidade do problema de higiene 
e segurança do trabalho. 

No Congresso que teve lugar em São 
Paulo, no ano passado, participaram 
mais de 3. 700 delegados, especialmente 
técnicos, registrando-se, ainda, a pre
sença de mais de 500 dirigentes sindicais. 

A abertura do referido conclave con
tou com a presença do Chefe do Governo, 
Presidente Geisel, que afirmou: 

"O acidente de trabalho, bem o vemos, 
não representa apenas vultoso prejuízo 
econômico à Nação e um mal social ina
ceitável. Antes do mais, é um drama hu
mano de trágicas proporções. 

Nada há, em verdade, que pague o 
valor de uma vida humana barbaramente 
truncada, mais o longo cortejo de dor 
e miséria. que se lhe segue, no âmbito 
familiar. 

Impõe-se, portanto, encarar o proble
ma principalmente em termos de valores 
humanos e não apenas de simples valo
res econômicos, garantindo, da maneira 
mais eficaz e ampla possível, a tranqüi
lidade e segurança do trabalhador e, 
mediante esta, a segurança e tranqüili
dade de suas familias. Assim, não bas
tará considerar, em números frios, o 
montante do risco implícito a cada ca
tegoria de trabalho e imputar-lhe a res-

ponsabilidade ao empresário. Nem, tam
pouco, montar adequado sistema de rea
bilitação do acidentado ou cuidadoso e 
eficiente aparato médico-hospitalar. 

O que mais importa é a estruturação 
de esquemas preventivos, através dos 
quais, sem prejuízo da produção, antes 
ensejando-lhe maior coeficiente de pro
dutividade, busque-se reduzir ao mínimo, 
se não eliminar ,a ocorrência de acidente, 
tornando-o anomalia excepcional no 
processo produtivo. 

Esse é problema que devemos enfren
tar juntos, em ação coordenada - Go
verno, empresas e sindicatos, empresá
rios e técnicos, empregados e emprega
dores." 

Na Semana Nacional de Prevenção de 
Acidentes, recentemente encerrada, entre 
outras atividades, desenvolveu-se uma 
programação a nível ·estadual de pales
tras ·em .escolas, sobre Higiene e Segu
rança no Trabalho. 

Para o próximo ano, estuda-se a in
clusão desse assunto, como disciplina, na 
programação dos currículos escolares, a 
fim de que se desperte na criança e, 
através dela, na família, o cuidado ne
cessário com a segurança e saúde ocupa
clonais. Pretendemos multiplicar essas 
e1.-periências para uma racional mobili
zacão na batalha contra o acidente do 
trábalho. 

Conscientes da necessidade da prepa
raç-ão técnica, especialmente dos traba
lhadores, para essa tarefa, confiamos à 
FUNDACENTRO - a mesma fundação 
de organização tripartite a que antes 
nos referimos·- recursos financeiros 
para ministrar 219 cursos em todo o Pais, 
visando a tingir mais de 6. 500 líderes sin
dicais trabalhadores, ainda no corrente 
ano, no treinamento sobre Higiene e Se
gurança do Trabalho. 

Cabe-me, ainda, informar que no ano 
passado foi instituído, através de lei, o 
seguro estatal de acidente de trabalho 
no meio rural, entregue à gestão de au
tarquia sob administração tripartite. 
Cobriu-se, assim, a população brasileira 
contra o infortúnio, alcançando, com 
taxas e formas instrumentais realistas, 
aquele importante contingente que se 
via, até então, praticamente excluído 
dessa tutela indispensável. 

A exposição sucinta dessas realizações 
mostra a sintonia entre nossos objetivos 
e os da OIT, expostos, de forma clara e 
brilhante, pelo Diretor-Geral, em seu re
latório a esta Conferência. 
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Especial referência desejo fazer à ci
tação do referido relatório· sobre a con
tribuição da Ergonomia no estabeleci
mento de condições mais humanas para 
o trabalho. A matéria vem despertando 
grande interesse em meu pais. 

Realizou-se, em setembro de 1974, o 
Primeiro Seminário Brasileiro de Ergo
nomia, com vistas à introdução dessa tec
nologia no Brasil. 

Sua realização - pela Fundação Ge
túlio Vargas e pela Associação Brasileira 
de Psicologia Aplicada - contou com o 
irrestrito apoio governamental, especial
mente do Ministério do Trabalho. 

A introdução da Ergonomia no Brasil, 
visando à adaptação do trabalho ao ho
mem e concebendo o replanejamento de 
métodos e técnicas para esse objetivo, 
representa uma nova etapa no desen
volvimento da produção nacional e no 
bem-estar dos nossos operários. Dentro 
de sua sistemática, ·estamos estudando e 
planej ando o trabalho em uma nova es
cala, partindo de fatos ·e medidas carac
terísticas do trabalhador brasileiro e de 
sua relação eom seu ambiente de tra
balho. 

Para essa implantação foi solicitada a 
c6operação técnica de nivel internacio
nal. De modo particular contribuíram 
para tal, especialistas provenientes da 
França, da. Inglaterra e da Holanda. 

O Prof. A. Wisner, da França, trouxe 
extensa orientação sobre a "Prática Er
gonômica - Tentativa de Sistematiza
ção". 

O Prof. B. Schacker, da Inglaterra, 
deixou valiosa informação histórica sobre 
o desenvolvimento da Ergonomia na Eu
ropa e modelos de implantação metodo
lógica na Inglaterra. 

O Prof. F. Van Nes, da Holanda, além 
de informar sobre o estágio atual da Er
gonomia holandesa, trouxe projetos tec
nológicos principalmente voltados à oti
mização da percepção de usuários e tra
balhadores. 

Neste seminário foram também con
gregadas e divulgadas as atividades 
pioneiras no campo da Ergonomia rea
lizadas por profissionais brasileiros. 

As principais contribuições prenderam
se a: 

- estudos de laboratório (relacionados 
principalmente com a motricidade e 
percepção do trabalhador) ; 

- elaboração de modelos teóricos (sis
temas homens-máquinas) ; 

- tentativas de programas e de projetas 
práticos (estudos ergonomizados de 
veículos, ferramentas, cabines etc.); 

- papel da Ergonomia na prevenção de 
acidentes, problema crucial para im
plantação dessa tecnologia. 

Os trabalhos apresentados permitiram 
concluir pela necessidade de se traçarem 
diretrizes de ação. 

Desta forma, e em obediência aos prin
cípios ergonômicos de interdisciplinari
dade e de aplicabilidade, os órgãos com
petentes traçaram as seguintes metas: 

a) a união de todos os esforços que 
vêm sendo empreendidos por instituições 
e profissionais, tendo em vista uma pro
gramação realística em termos de pro
blemas brasileiros; 

b) criação de um órgão normativo que 
desenvolverá projetas ergonômicos apli
cados: 
- à agricultura, notadamente nas áreas 

mais carentes, através de módulos, em 
centros de treinamento ergonomiza
dos; 

- à indústria, atendendo-se prioritaria
mente às que revelem maior freqüên
cia de acidentes de trabalho; 

- à montagem de um cadastro básico 
para obtenção de dados fundamentais 
à psicologia, biologia e antropologia 
diferenciais da população brasileira. 

Assim como nos tem preocupado o tra
balhador individualmente considerado e 
nas suas relações com o meio de produ
ção, também especial interesse merece 
a sua vida associativa profissional. 

Seria importante salientar também o 
fortalecimento constante da vida sindi
cal brasileira, da qual participam hoje 
mais de 6. 700 entidades, sendo que, nos 
últimos dez anos, ocorreu um cresci
mento da ordem de noventa por cento, 
diretamente vinculado a um acréscimo 
altamente expressivo no contingente de 
seus associados, livremente inscritos nos 
quadros associativos. 

Não desejo concluir minha discussão 
do relatório do Diretor-Geral da OIT sem 
uma palavra referente ao Ano Interna
cional da Mulher. 

Numa antecipação às justas comemo
rações que, no mundo inteiro, se pres
tam à participação da mulher na cons-
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trução de nossa sociedade, o Brasil de
cidiu, recentemente, passar, por lei, à 
responsabilidade do Instituto Nacional 
de Previdência Social o pagamento do 
salário-maternidade, que antes era ônus 
do empregador. Criaram-se, assim, con
dições mais favoráveis de acesso da mu
lher ao mundo do trabalho. 

Senhor Presidente, 

Encerro minhas palavras manifestan
do, mais uma vez, a confiança do Brasil 
na ação da Organização Internacional 
do Trabalho, que, fiel a seus princípios 
fundamentais e sensível ao sopro de 
novas realidades, vem contribuindo de 
forma notável para alcançarmos uma 
sociedade mais humana e solidária. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 240, de 1975, do Sr. 
Senador Accioly Filho, solicitando a 
tramitação em conjunto dos Projetas 
de Lei do Senado n.0 s 47, de 1974, de 
autoria do Sr. Senador Nelson Car
neiro, que altera a Legislação da Pre
vidência Social e dá outras provi
dências; e 36 de 1971, de autoria do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que 
reduz o limite de idade de aposenta
doria por tempo de serviço das mu
lheres para 25 anos, altera a redação 
do art. 32 e seu § 1.0 da Lei Orgânica 
da Previdência Social (Lei n.0 3. 807, 
de 1960), e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A Presidência fará cumprir a delibera
ção do Plenário. 

Item 3 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 242, de 1975, do Sr. 
Senador Accioly Filho, solicitando a 
tramitação em conjunto dos Projetas 
de Resolução n.0s 49, de 1974, do Sr. 
Senador Milton Cabral, que altera o 
Regimento Interno do Senado Fe
deral nas parte que menciona, e 19, 
de 1975, da comissão Diretora, que 
dá nova redação aos incisos I, III e 
IV, do art. 97 do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o re
querimento queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Está aprovado. 
A Presidência fará cumprir a delibera

ção do Plenário. 
Item 4 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmara n.o 2, de 
1974 (n.o 1.207-B/73, na Casa de ori
gem), que estabelece área de atua
ção da Stn)~, tendo 

PARECER, sob n.0 182, de 1975, da 
Comissão 
- de Assuntos Regionais, favorá

vel, com voto em separado do 
Sr. Senador Gilvan Rocha. 

Em discUS~São o projeto. 
O SR. GILV AN ROCHA - Peço a pa

lavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- Tem a palavra o nobre Senador Gilvan 
Rocha, para discutir o projeto. 

O SR. GILVAN ROCHA - Sr. Presi
dente, gostaria de tecer algumas con
siderações sobre este projeto, que passou 
pela Comissão de Assuntos Regionais e 
teve o meu voto contrário, em separado. 

A proposição foi submetida ao órgão 
técnico diretamente responsável, a 
SUDENE, que deu a seguinte informa
ção: 

a) os mumc1p1os mencionados não 
têm a totalidade de suas áreas in
cluídas no denominado Polígono das 
Secas, não tendo sido, de visto, atin
gidos pela Lei n.0 4. 763, de 30-8-65, 
nem por providências, posteriores; 
b) a aprovação do Projeto implicaria 
na incorporação à área de atuação 
daquela Superintendência, de super
fície que vai além de 22.000 km2, ou 
seja, superior à do Estado de Ser
gipe (21. 994 km2); 
c) como os empreendimentos, locali
zados e que venham a se localizar 
nessa ampla faixa que seria acresci
da, passariam a gozar dos incenti
vos fiscais, isenção e redução do im
posto de Renda, estes ficariam extre
mamente distendidos; e 
d) tal precedente implicaria em no
vas proposições, visando a novas am
pliações e a conseqüente pulverização 
de recursos, em detrimento dos ob-
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jetivos da politica de incentivos i'is
cais, estabelecida em termos restriti
vos, é claro, principalmente diante 
do evento dos novos programas para 
a região nordestina." 

Diante disto, Sr. Presidente, chamaria 
a atenção do Senado para a decisão que 
esta Casa está tomando, inclusive fazen
do esdrúxula conotação geopolítica, ao 
colocar Minas Gerais na SUDENE. A si
gla é extremamente clara: Superinten
dência do Desenvolvimento Economico 
do Nordeste. Se alguém aqui me conven
cer de que Minas Gerais é Nordeste, eu 
gostaria de incluir o meu Sergipe, agora 
a "menina dos olhos" do desenvolvimen
to do Brasil, na SUDAM, Superintendên
cia do Desenvolvimento da Amazônia. 

É mais um crime que se quer perpetrar 
contra o Nordeste. Não se trata aqui de 
campeonato de miséria, ninguém vai 
discutir se o Nordeste está menos ou 
mais carente de recursos do que Mina.s 
Gerais. Que se crie, então, outro órgão 
de desenvolvimento e não se esvazie ain
da mais a SUDENE, inclusive essse aten
tado até geográfico àquela Superinten
dência. Por isso, desejo chamar a aten
ção desta Casa para a esdrúxula medida 
que se pretende adotar, ferindo os in
teresses da minha Região. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- concedo a palavra ao nobre Senador 
Saldanha Derzi, para discutir a proposi
ção. 

O SR. SALDANHA DERZI - Sr. Pre
sidente; é a própria SUDENE que reco
nhece que partes dos Municípios de Man
ga, São Francisco e Januária estão in
cluídas no Polígono das Secas e essas 
partes já gozam dos incentivos fiscais da 
SUDENE. Trata o projeto, da inclusão 
de partes dos três municípios, que ainda 
não gozam benefícios. São áreas das 
mais pobres do Estado de Minas Gerais, 
em verdade; mais pobres do que as zonas 
mais pobres do Nordeste. Não seria justo 
que deixássemos esta região, parte des
ses municípios, fora dos incentivos da 
SUDENE. 

Se fôssemos geograficamente localizar 
esta região, poderíamos dizer também 
que a Bahia não é Nordeste, porque ela é 
Leste. Mas, trata-se de dar a esta re
gião, partes desses municípios de Man
ga, Januária e São Francisco, esses in
centivos fiscais da SUDENE. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex. o. me 
permite uma observação? 

O SR. SALDANHA DERZI- Com mui
to prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira - Quero crer 
que o Senador Gilvan Rocha está con
fundindo, porque o objetivo dos incen
tivos fiscais não é para a área do Nor
deste, é para a área do Polígono das Se
cas, é para a área atingida pela seca. 
Logo, se aquela região de Minas Gerais é 
afligida por esse fenômeno tão danoso 
ao desenvolvimento de qualquer área, ela 
foi aquinhoada, como têm sido outras 
regiões, objeto de outros flagelos da pró
pria natureza. Daí por que acho que 
S. Ex.a faz confusão quando acha que 
aquinhoar uma outra área que sofre 
também das mesmas dificuldades, esta
ria esvaziando a SUDENE. Poderia até 
assim ser, mas em verdade está-se dis
tribuindo mais o bolo, que talvez não 
seja tão grande quanto são as necessida
des, mas atingindo o objetivo dos incen
tivos fiscais, que é reparar as áreas em 
dii'iculdade no nosso território. Muito 
obrigado. 

O SR. SALDANHA DERZI - Agradeço 
o aparte do nobre Senador Benedito Fer
reira, que realmente vem confirmar o 
que a própria SUDENE informa. Esses 
três municípios estão incluídos no Polí
gono das Secas. Nada mais justo do que 
beneficiar essa região dos incentivos fis
cais da SUDENE, já que é área das mais 
pobres que existem no Brasil. Talvez o 
Nordeste não tenha área tão pobre quan
to esses três municípios. Isso tudo é 
Brasil. Serão tão poucos os benefícios que 
essa área vai ter, que não é justo deixar 
de lado, só porque está ccasionalmente 
em Minas Gerais, e não faz parte do 
Nordeste. E até a Bahia não seria Nor
deste ... 

O Sr. Gilvan Rocha - Permite-me 
V. Ex.a. um aparte? 

O SR. SALDANHA DERZI - Con1 
muito prazer. 

O Sr. Gilva.n Rocha - Meu aparte é 
apenas para lembrar a V. Ex.a que como 
eu disse na sustentação de minha argu
mentação não se trata de campeonato 
de miséria. Ninguém vai discutir quem 
é o mais pobre. É evidente que houve 
uma opção nesse Governo de fazer de
senvolvimentos regionais, setoriais. E 
essa escolha foi muito bem delimitada, 
quando se fixou Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste. Apenas o 
!ator seca é setorial. dentro dessa Supe
rintendência. É realmente esdrúxulo que 
esta vasa queira mc1u1r, do ponto de 
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vista geopolftico, Minas Gerais - eu in
sisto -no Nordeste. O meu Nordeste não 
aceita isso ·sem um reparo, inclusive, por
que V. Ex.a sabe que, aumentando o di
videndo e o divisor, diminui o quociente. 
Nós somos uma área-problema. Há pouco 
um nobre colega me dizia que ameaça
ram entrar com o Rio de Janeiro na 
SUDENE. Isso é um. absurdo! O Nordeste 
vem sendo lesado e não pode mais ficar 
calado nessas insinuações. Evidentemen
te que, como diz V. Ex.a, tudo é Brasil. 
Desejamos o progresso também de Minas 
Gerais. Mas se crie um outro pólo de 
desenvolvimento envolvendo aquela área 
e não fazer o absurdo de se colocar um 
Estado central, um Estado de caracterís
ticas geoeconômicas e politicas completa
mente diferentes, na nossa já tão anê
mica SUDENE. 

O SR. SALDANHA DERZI- Agradeço 
o aparte de V. Ex.a Mas, nobre Senador, 
se foi incluída toda a área do Polígono 
na SUDENE, por que excluir essa metade 
de três pequenos municípios? 

O SR. GILVAN ROCHA - É tentar 
aumentar erro, Senador. 

O SR. SALDANHA DERZI - Não, é 
dar uma oportunidade a essa região po
bre, também, de Minas Gerais e que 
poderia estar em Sergipe, poderia estar 
na Bahia. E V. Ex.a bem sabe que a 
Bahia não é Nordeste, é Leste e que me 
desculpem os baianos - é o que leva a 
parte do leão de todas as verbas do 
Nordeste ... 

O Sr. Gilvan Rocha - Então, V. Ex.a 
está me ajudando. 

O SR. SALDANHA DERZI - Porque 
o ideal seria que essas verbas atendes
sem aos pequenos municípios do Nordes
te que são os verdadeiramente necessi
tados, como tive ocasião de falar a 
V. Ex.a Realmente, essa é uma medida 
de justiça e eu apoiarei, por coerência, 
porque já na Câmara dos Deputados, 
quando delimitamos essa região da 
SUDENE, tive ocasião de trabalhar e de 
votar em favor da inclusão desses três 
municípios. Muito grato pelo aparte de 
V. Ex.a 

O Sr. Gilvan Rocha - V. Ex.a permi
te? 

O SR. SALDANHA DERZI - Conce
derei o aparte ao nobre Senador Eurico 
Rezende, que já o havia solicitado. 

O Sr. Eurico Rezende - Quero dizer 
a V. Ex.n, como preliminar, a fim de 

não sofrer nem vaias, nem louvores, que 
o Espírito Santo não pleiteia sua inclu
são na zona da SUDENE, apesar de não 
ser considerado nem Norte, nem Sul, 
mas é uma espécie de Nordeste sem 
SUDENE, porque o meu Estado tem um 
mecanismo próprio de incentivos fiscais, 
ali instaurado pela União ao tempo da 
Junta Militar que nos governou, e gra
ças, sobretudo, ... 

O SR. SALDANHA DERZI - O que 
demonstra, aliás, o espírito de justiça 
do Governo da Revolução. 

O Sr. Eurico Rezende - . . . ao tra
balho pertinaz e persistente da Assem
bléia Legislativa e do Governador do 
Estado daquela época. Aliás, atendendo 
a sua observação, devo dizer que, antes 
da Revolução o nosso Estado se chamava 
"O Espírito", a Revolução deu-lhe o "san
to", completou, então, o nome e come
çou o progresso. Mas, o eminente Sena
dor Gilvan Rocha tem, obviamente, 
uma razão regionalista. Eu, se tivesse 
a honra de representar Sergipe, estaria 
contra, isto é, procuraria expulsar esses 
mouros que estão rondando a SUDENE ... 

O SR. SALDANHA DERZI - Se V. Ex.a 
pensasse no Brasil como um todo ... 

O Sr. Eurico Rezende - Não. Eu por 
exemplo, não costumo pensar no Brasil 
como um todo; defendo os interesses 
do Espírito Santo, e o Presidente da 
República cuida do interesse do País. 
Olho em primeiro lugar os interesses do 
meu Estado e estou, por via de conse
qüencia, cuidando do interesse do meu 
País. Mas a tarefa maior é do Senhor 
Presidente da República e do seu Mi
nistério. Cada um de nós deve dar prio
ridade aos interesses do nosso Estado, 
da nossa região e cada um, na sua área, 
atuando nesse sentido estará, por via de 
conseqüência, defendendo os interesses 
do País. Mas, o Senador Gilvan Rocha 
tem razão porque o bolo é um só. Se se 
aumentar o número de convivas e se 
alargar a fronteira da participação in
dividual, a fatia torna-se menor para 
cada um. Mas não pode S. Ex.a, e nesse 
ponto não tem razão, estranhar que, 
sendo um organismo especificamente pa
ra o Nordeste, como está inserido na sua 
sigla, que se alcance outro Estado - is
to não. os dicionários de significados ju
rídicos e sociais sofreram profundas mo
dificações com o desenvolvimento sócio
econômico. Devo dizer, por exemplo que 
no Espírito Santo nós somos beneficia
dos pe1o Vale do Rio Doce. Há um fundo 
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de melhoramentos dos municípios do Va
le do Rio Doce. É uma parte dos lucros 
daquela Companhia, que é' no gênero a 
maior autarquia do mundo, que compõe 
aquele fundo. É uma disposição estatutá
ria. Ora, o Município de Vitória não é um 
município do Vale do Rio Doce e, no 
entanto, é beneficiado por esse fundo, 
porque quando se fala em Fundo de Me
lhoramentos do Vale do Rio Doce tem 
que se adotar a linha de repercussão do 
desenvolvimento do Vale do Rio Doce 
que, obviamente, vai até Vitória e a ou
tras municípios que, se geograficamente 
não estão integrados no Vale do Rio 
Doce, economicamente estão intimamen
te integrados. Com estas observações, 
creio que o Sr. Senador Gilvan Rocha, ao 
mesmo tempo que tem razão, não tem 
razão. 

O SR. SALDANHA DERZI - Fico 
muito grato ao aparte de V. Ex.a, que 
vem enriquecer as minhas considerações. 

O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. SALDANHA DERZI - Pois não. 
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a sabe 

do apreço, da admiração e do prazer 
com que o ouço. Sabe também que sou 
um dos entusiastas do glorioso povo de 
Minas Gerais, mas é com tristeza que 
vejo ser votada, nesta tarde, a amplia
ção da área da SUDENE, para beneficiar 
o Estado de Minas Gerais. V. Ex.a está 
vendo que aqui não há uma questão par
tidária. Líderes do Nordeste, do MDB e 
da ARENA, lutam para preservar a área 
nordestina, já escassa de recursos para 
promover seu desenvolvimento. Veja co
mo este País, Sr. Senador Saldanha Der
zi, é o País dos contrastes. Ainda hoje 
li no jornal, estarrecido, que um Secre
tário do Governo do Distrito Federal vai 
empregar vultosa quantia para criar, 
nas imediações da torre, uma praia ar
tificial, com o sentido de embelezar Bra
sília. Se está sobrando dinheiro no Go
verno da República - porque o Distrito 
Federal é subsidiado pelo Governo da 
República, que se :i:nandem os recursos 
para essa área de Minas Gerais que está 
tão miserável, como V. Ex.a diz. Se o 
Nordeste é pobre, o Brasil será pobre 
amanhã com o Nordeste; e se o Nor
deste, amanhã, se desenvolver, é o Brasil 
que se desenvolverá uniformemente. La
mento dizer que pedirei verificação para 
esse projeto. 

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex.n 
um aparte, nobre Senador Saldanha 
Derzi? 

O Sr. Saldanha Derzi - Muito grato 
ao nobre Senador e amigo Paulo Guer
ra, pelo aparte com que me honrou, mas 
lamento não poder concordar com 
V. Ex.a, pois, disse no meu parecer: "Não 
há, entretanto, uma só palavra justifi
cadora da não aceitação do projeto. Não 
se diz, por exemplo, que a área acrescida 
não é seca; e tudo indica que essa área 
é tão carente quanto às outras que já 
estão no incentivo fiscal da SUDENE." 
Muito grato a V. Ex.a 

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex.a? 
(Assentimento do orador.) - É tão-so
mente uma observação, já que fui cita
do nominalmente pelo eminente Sena
dor Eurico Rezende, para lembrar e 
agradecer essa avidez com que os meus 
colegas querem pertencer ao Nordeste, 
estranhando que o desejem justamente 
na divisão do bolo. Nós, no Nordeste, 
aguardamos que os mais bem equinhoa
dos do Sul venham investir no nosso 
Nordeste, e não tirar um pouquinho de 
quem já tem tão pouco. Lembraria a es
ta Casa que apesar das incursões geopo
líticas, os limites geopolíticos do Brasil 
já estão absolutamente definidos. Bas
tante clara a escolha que este Governo 
fez de divisão geopolítica do desenvolvi
mento. Não cabe, por esdrúxula, repito, 
a inclusão de Minas Gerais no Nordeste. 

O SR. SALDANHA DERZI - Muito 
grato a V. Ex.a 

Sr. Presidente, por estas e sobretudo 
por questão de coerência, é que dei pa
recer favorável à proposição. Acho de 
justiça que esses três municípios sejam 
incluídos na área da SUDENE. 

Muito obrigado. (Muito: bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- Ninguém mais desejando usar da pa
lavra, declaro encerrada a discussão. 

Em votação o projeto. 
O SR. HELVíDIO NUNES -Peço a pa

lavra, Sr. Presidente, para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Tem a palavra o nobre Senador Hel
vídio Nunes, para encaminhar a votação. 

O SR. HELVíDIO NUNES - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores; inicialmente, 
quero formular uma questão de ordem. 
Só há poucos minutos tive notícia da 
existência desta proposição, e que ela 
deveria ser votada na tarde de hoje. 

Sei, Sr. Presidente, que quando a Co
missão congênere da Câmara, a Comis-
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são de Constituição e Justiça, dá parecer 
unanimemente favorável à matéria, é 
dispensável a audiência da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Fe
deral. 

Pelo que tenho em mãos, no Senado, 
foi ouvida, apenas, a Comissão de As
suntos Regionais. Pergunto a V. Ex.a: 
Não deveria a Comissão de Finanças ser 
ouvida sobre esta matéria? 

O Sr. Ruy Santos - Para contestar, 
Sr. Presidente, a questão de ordem le
vantada pelo nobre Senador Helvídio 
Nunes. 

O SR. HELVíDIO NUNES - Fiz uma 
pergunta à Mesa. Quanto à questão de 
ordem, vou levantá-la em seguida. 

O Sr. Ruy Santos - Então, espero a 
questão de ordem de V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Tem V. Ex.a ainda alguma coisa a di
zer, nobre Senador Helvídio Nunes, ou 
quer minha resposta? 

O SR. HELVíDIO NUNES- (Pela or
dem.) -Sr. Presidente, desejo a resposta; 
e, na hipótese de negativa, requeiro a 
audiência da Comissão de Finanças do 
Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- V. Ex.a pode encaminhar 0 requeri
mento à Mesa, para ser submetido ao 
Plenário. (Pausa.) 

Tem a palavra o nobre Senador Ruy 
Santos. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
há de compreender V. Ex.a o pesar com 
que contradito pcnderações do meu emi
nente colega e amigo, Senador Helvídio 
Nunes. 

S. Ex.a começou alegando que o projeto 
não foi à Comissão de Constituição e 
Justiça. Sr. Presidente, o Regimento In
terno do Senado estabelece que quando 
o projeto vem da Câmara com :passagem 
pela sua Comissão de Constituição e Jus
tiça, não é encaminhado à comissão de 
Constituição e Justiça do Senado. 

Quanto à audiência da Comissão de 
Finanças, a Comissão de Organismos Re
gionais é a específica para opinar sobre 
esta matéria. Não há aumento de despe
sa do Poder público, para que se examine, 
:para dar parecer. 

Sr. Presidente, a contragosto, terei que 
ser contra o requerimento do nobre Se
nador Helvídio Nunes. Mas, em me en-

contrando na tribuna, quero fazer mais 
algumas ponderações; o nobre Senador 
Gilvan Rocha diz que não se justifica 
estar por este projeto a se incluir Minas 
Gerais no Polígono das Secas. Ora, parte 
de Minas já se encontra no Polígono das 
Secas, há muito tempo. 

Alega-se, também, que Minas Gerais 
não é Nordeste, Sr. Presidente, a direta 
é à Bahia, :porque na divisão ... 

O SR. PAULO GUERRA- Sr. Presiden
te, pela ordem. Eu gostaria de saber qual 
a questão de ordem que o nobre Senador 
Ruy Santos está levantando. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- V. Ex.a tem que esperar o orador con
cluir suas considerações. 

O SR. RUY SANTOS- Chamo a aten
ção do meu nobre e querido colega 
Paulo Guerra que recebi a palavra para 
contraditar a questão de ordem e V. Ex.a 
ma deu. 

Quanto a Minas Gerais não ser Nor
deste na divisão ge·oeconômica. Bahin 
também não era, Sr. Presidente, e está 
dentro do Polígono das Secas. Quer dizer, 
a direta é para os baianos que estão no 
Polígono das Secas, e cem razão estão 
no Polígono das Secas. 

Sr. Presidente, :para que não tenha que 
voltar à tribuna, já estão incluídos no 
Polígno das Secas partes metade desses 
três municípios de Minas Gerais: Man
ga, Januária e Sã.o Francisco. E. umfl cni
sa interessante, Sr. Presidente: Januária 
está na faixa que se busca, ag-era, incor
porar . à SUDENE. Pois bem: a agência 
do Banco do Nordeste da região está na 
cidade de Januária. 

De maneira que não :procede a questão 
de ordem do ncbre Senador Helvídio 
Nunes, quanto à falta de :pronunciamen
to da Comissão de Finanças, e acho o 
projeto perfeitamente aceitável. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secr.etário. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO 
N.o 255, de 1975 

Nos termos do art. 310, alínea a, do 
Regimento Interno, requeiro adiamento 
da discussão do Projeto de Lei da Câmara 
n.0 2, de 1974, a fim de que sobre ele 
seja ouvida a Comissão de Finanças. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 
1975. - Helvídio Nunes. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em votação o requerimento. 

O Sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Para ·encaminhar a votação, concedo 
a palavra ao autor do requerimento, Se
nador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVíDIO NUNES- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores; a legislação que 
criou os incentivos fiscais delimitou a 
área de sua aplicação. Agora, chega a 
esta Casa uma propcsição, oriunda da 
Câmara dos Deputados, por meio da qual 
se pretende a ampliação da área que está 
definida pela Lei n.0 4. 763. Antes, os in
centivos fiscais que, à primeira vista, pa
reciam a solução para os crônicos pro
blemas do Nordeste, foram estendidos ao 
Norte do País. Posteriormente, e ainda 
como um ato de determinação do Poder 
Executivo, os incentivos fiscais foram 
ampliados para atender às atividades 
pesqueiras, de reflorestamento e de tu
rismo. Não houve intervenção do Legisla
tivo nestes atos, que de fato, minimiza
ram e reduziram os benefícios que pode
riam ser proporcionados pelos incentivos 
fiscais. 

O que vej·o de grave, nesta proposição, 
Sr. Presidente, é o precedente, em que 
os próprios representantes do povo pro
põem, advogam e sustentam a necessida
de de mais uma ampliação. Pouco im
porta que a medida, que ora se preten
de, beneficie metade, um terço ou um 
décimo de determinados municípios. O 
que importa é que estamos violando um 
princípio, cometendo um crime em rela
ção ao Nordeste. Como disse o nobre Se
nador Gilvan Rocha, já que nã.o temos 
outra coisa a dar, queremos distribuir a 
nos.sa pobreza. Isto poderá ocorrer, ja
mais com o meu voto. 

Aqui estou Sr. Presidente, para protes:. 
tar, em nome de um Estado que, apesar 
de a legislação declarar que cada um dos 
componentes da Região Nordestina terá 
que participar, pelo menos, com 5% dos 
incentivos fiscais, até hoje vem receben
do 0,3%, 0,2%. Pretende-se, mais uma 
vez, através desta proposição, espoliar a 
minha região e por isso, venho lançar 
o meu pr.otesto. Pouco importa que, do 
outro lado de rio São Francisco, exista 
uma das agências do Banco do Nordeste, 
o que foi o primeiro e grande erro, porque 

estas deveriam estar localizadas no Nor
deste. (Muito bem!) 

Sr. Presidente, nada mais posso fazer 
senão deixar consignado o meu protesto 
veemente e o meu voto contrário. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ruy Santos, para encaminhar a votação. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
não sou homem de se apaixonar com fa
cilidade. Costumo, aliás, dizer que só me 
apaixonei uma vez. De maneira que não 
estou apaixonado pelo debate desta ques
tão. 

Vou votar a i'avor do requerimento do 
nobre Senador Helvídio Nunes, porque 
sistematicamente, tenho votado, aqui, 
favoravelmente a todos os requerimentos 
de adiamento de votação, mas não pelas 
razões apresentadas. S. Ex.a se queixa, 
com razão, da participação do seu 
paupérrimo Estado, meu vizinho na 
Bahia ... 

O Sr. Helvídio Nunes - Colonizador 
da Bahia. · 

O SR. RUY SANTOS - . . . na fatia 
dos incentivos fiscais. E diz S. Ex.a: co
lonizador. Realmente, Sr. Presidente, fo
ram os plantadores de Currais de Dias 
D'Avila. que levaram a civiUzação, atra
vessando parte de Pernambuco, até o 
Sul da Bahia. De maneira que nós, baia
nos, temos essa afeição, vamos dizer as
sim paternal pelo Estado vizinho, do 
Piauí. 

S. Ex.a tem razão, quando· reclama da 
baixa participação do Piauí nos incen
tivos fiscais. Acredito que venha a me
lhorar essa situação, porque sabe S. Ex.a 
que os incentivos fiscais existiam como 
direito de quem se beneficiou com o im
posto de renda em aplicar a sua redu~ão 
onde quisesse. Isso, felizmente, com o 
chamado Fundo do Nordeste tende a de
saparecer ou a melhorar. E o que se dá, 
Sr. Presidente? O investidor busca, de 
preferência, Bahia e Pernambuco. Os 
outros Estados se queixam, tremenda
mente, da participação maior da Bahia. 
A culpa não é dos baiancs, mas dos no
vos investidores, que preferem a Bahia, 
por estar a sua Capital mais próximo do 
centro de consumo. Isso se dá na Bahia, 
como em Pernambuco. De modo que 
S. Ex.a tem por que lamentar- lamen
to cem S. Ex.a- essa baixa participação 
do Piaui nas fatias dos incentivos fiscais, 
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que precisa ser melhorado. Eu, mesmo, 
defendi uma emenda no II Plano Diretor 
da SUDENE, em que se estabelecia per
centual obrigatório para todos os Estados. 

Mas o que se dá, Sr. Presidente, é que 
se, hoje, colocamos um percentual alto 
para o Piauí, dentro da vigência da le
gislação anterior, os investidores não uti
lizariam o Piauí, porque acham que fal
tam condições a eles para o investimen
to naquele Estado. 

O Projeto é simples e não justifica este 
ardor nordestino de queridos companhei
ros meus. Nordestinos sou eu também, 
e quando - lembro-me muito bem disso 
- se buscou ampliar o Polígono das Se
cas até Minas Gerais, lutei para que não 
se fizesse, mas a idéia venceu e parte de 
Minas Gerais está dentro deste Setor. 

Nesse caso, Sr. Presidente - já foi dito 
e redito - metade desses três municípios 
já está no Polígono das Secas e, então, 
diz-se que o Banco do Nordeste é do Nor
deste. 

O Banco do Nordeste foi criado para 
atender ao Polígono das Secas e, por isto, 
ele está dentro de Minas Gerais, cobrin
do toda a área baiana, o que não fazia, 
no início. O primeiro Polígono da Seca 
não abrangia todo o Estado da Bahia: 
apenas o nordeste baiano. Depois- isso 
foi trabalho do nobre Deputado Manoel 
Novaes - foram ampliando e descendo 
a linha do Polígono da Seca e ele se des
figurou. 

Sr. Presidente, para concluir quero di
zer que não há hazão para a grita con
tra esse projeto. Mas, como a minha 
tradição, respondendo pela Liderança, é 
de sempre aceitar requerimento de adia
mento, e os meus nobres Colegas da Opo
sição que o têm feito podem atestar, eu 
voto a favor do requerimento do nobre 
Senador Helvídio Nunes. (Palmas.) Não, 
Sr. Presidente, que caiba à Comissão de 
Finanças, porque o Regimento estabele
ce, ainda agora li, que mesmo quando a 
Comissão específica falou, pode ir à Co
missão de Finanças desde que haja re
lação entre receita e despesa. Não há: 
relação receita e despesa da União nesse 
projeto, mas como S. Ex.a requereu o 
adiamento, para que não fique tão zan
gado com o seu colega nordestino, voto 
a favor do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. A matéria sairá da Ordem 
do Dia para a audiência solicitada. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, 
para uma explicação pessoal, baseando
me no art. 16 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco, para explicação pessoal. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, chegando um pouco atrasado, en
contrei a discussão referente à área da 
SUDENE, em relaçã,.o com os municípios 
de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, eu, não poderia deixar 
de usar da palavra ,em explicação pes
soal e inadiável, de acordo com o art. 16. 
Não se trata de discutir, no momento, se 
a SUDENE deve ou não atuar em Minas 
Gerais. É claro que ela já atua na área 
de Minas. O projeto visava atender a 
três municípios, que já o vêem sendo, em 
parte, pela SUDENE, razão pela qual, 
como representante de Minas Gerais, 
nesta Casa, votaria - como vou votar -
a favor. Mas o que Minas Gerais quer é 
muito mais do que isso. Com os seus 
desníveis regionais e espaciais no mo
mento, Minas Gerais precisa ter, pelo 
menos, aquilo que o pequeno Estado do 
Espírito Santo tem, dado pelo Decreto
Lei n.0 880, dos Ministros Militares, quan
do permitiram a aplicação ali de par
cela do Imposto de Renda das pessoas 
físicas e jurídicas. 

O que Minas Gerais vê é o poderoso 
Estado de São Paulo; é o novo Estado 
que se formou, agora, com a fusão da 
Guanabara e do Rio de Janeiro. 

Minas Gerais precisa de outros incen
tivos, e é por isso que temos lembrado 
aqui, como representante de Minas Ge
rais, o esvaziamento econômico do nosso 
Estado com as exportações de minérios 
de que, .até hoje, não teve compensação. 

Pelo que assistimos nesta tarde no Se
nado, nós, representantes que aqui es
tamos, devemos defender o povo na sua 
regionalidade, na sua condição local de 
vida. Não se trata de ampliar ou não a 
área da SUDENE. O que Minas Gerais, 
pela minha voz, pede é muito mais do 
que SUDENE; pede incentivos melhores 
dos que os da SUDENE. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 2 

Discussão, em primeiro turno. do 
Pr-ojeto de Lei do Senado n.0 6, de 
1972, de autoria do Sr. Senador 
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Virgílio Távora, que dá nova reda
ção ao art. 224 da Oonsolldação das 
Leis qo Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n.0 5 .452, de 1.0 de maio de 
1943, tendo 
PARECERES, sob n.0 s 167 e 1968 de 
1975, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicida
de; e 

- de Legislação Social, favorável, 
com a emenda que apresenta de 
n.o 1-CLS. 

Em discussão o projeto e a emenda. 
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra para discutir a 
matéria. 
. O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Goncedo a palavra ao nobre Senador 
Virg'ílio Távora. 

O SR .. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, gostaríamos de 
chamar a atenção do Plenário para a 
justeza da causa defendida pelo proOjeto 
em questão. E que diz a proposição ora 
em debate? Que: 

"A duração normal do trabalho dos 
empregados em bancos, casas bancá
rias e Caixa Econômica Federal 
será de 6 (seis) horas contínuas nos 
dias úteis, CoOm exceção dos sábados, 
perfazendo um total de trinta horas 
de trabalho por semana." 

Isso como redação do caput do art. 224, 
da Consolldacão das Leis do Trabalho, 
aprovado pel.ó Decreto-Lei n.0 5 .452, de 
1.0 de maio de 1943. 

Não vamos demorar na justificativa, 
apenas chamando atenção da Casa, que 
a modificação proposta é para incluir 
aqueles economiários que têm as mesmas 
responsabilidades dos bancários, que 
exercem funções exatamente iguais, no 
mesmo regime de trabalho. Aliás, isso já 
foi uma conquista dos economiários, que 
depois lhes foi retirada. 

Hoje em dia, por aresto do Supremo 
Tribunal Federal, até os funcionárics das 
Cooperativas de Crédito gozam de idên
tico favor. 

Bem apreciando a justiça que envolvia 
a intenção do projeto, as Comissões per
tinentes desta Casa, por unanimidade, a 
ele se manifestaram favoráveis 

Esperamos, não co0mo autor do projeto, 
mas como defensor de uma causa justa, 

que a acolhida recebida daqueles órgãos 
técnicos seja a mesma que o Plenário vai 
lhe dispensar. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal· 
ves) -Continua em discussão a matéria. 
. Não havendo quem queira discuti-la, 
vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da 

emenda. 
Os Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa. ) 
Aprovado. 

É o seguinte o pr.ojeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N:.o 6, de 1972 

Dá nova redação ao art. 244 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n. o 5. 452, 
de 1. 0 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O caput do art. 224 da Con

solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio 
de 1943, mantidos QS seus parágrafos, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 224 - A duração normal do 
trabalho dos empregad.os em bancos, 
casas bancárias e Caixa Economica 
Federal será de 6 (seis) hora·s con
tínuas nos dias úteis, com exceção 
dos sábados, perfazendo um total de 
trinta horas de trabalho por sema
na." 

Art. 2.0- Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação a emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
A matéria voltará oportunamente à 

Ordem do Dia, para o segundo turno re
gil:~en tal. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

E:MENDA N.0 1- CLS 
Inclua-se no projeto, renumerados os 

atua!s arts. 2.0 e 3.0 , mais um artigo, com 
a seguinte redação: 

"Art. 2.0 - São extensivas aos em
pregados da Caixa Econômica Fe-
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deral as disposições contidas nos 
arts. 225 e 226 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n.o 5. 452, de 1.o de maio de 
1943." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Esgotada a matéria da Ordem do 
Dia. 

Vai-se passar à votação do Requeri
mento n.0 253, lido no Expediente, de ur
gência para o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 41, de 1975. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e deferido pela Presidência 
o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 256, de 1975 

Nos termos do art. 280 do Regimento 
Interno, requeiro a retirada do Requeri
mento n.0 253, de 1975, de autoria, da 
Liderança da ARENA, a fim de ser sub
metido na Sessão de amanhã. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - A Presidência lembra à nobre Li
derança que, tendo sido transferida a 
matéria para a Sessão de amanhã, é ne
cessário, para que possa ser apreciada, 
sa/ja novamente requerida a urgência. 

Passa-se à votação do Requerimento 
n.0 254, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n.0 46, 
de 1975. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa.:.se à 

apreciação da matéria. 
Discussão, em turno úni~, do Pro

jeto de Lei da Câmara n.0 46, de 1975 
(n.0 9-B/75, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a organi
zação do sistema nacional de saúde, 
dependendo de pareceres das Comis
sões de Saúde e de Finanças. 

Solicito ao nobre Senador Ruy Santos 
o parecer da Comissão de Saúde. 

O SR. RUY SANTOS- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senhor Presidente da 
República enviou ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 51 da Constituição, 

projeto de lei que "dispõe sobre a orga
nização do Sistema Nacional de Saúde". 
Aprovada na Câmara a proposição de 
iniciativa do Poder Executivo com emen
da, subiu ao Senado, sendo distribuída 
à Comissão de Saúde. · 
2. Na Exposição de Motivos submetida 
ao Chefe da Nação, dizem os ilustres Mi
nistros da Saúde, da Previdência e de 
Assistência Social, da Educação e Cul
tura, do Trabalho, do Interior e o chefe 
da Secretaria de Planejamento: 

"As maiores deficiências que se ma
nifestam na ação desenvolvida no 
campo da saúde provêm, em elevado 
grau da dispersão de esforços e da 
indefinição de competências das en
tidades públicas e privadas ligadas 
ao se.tor, e que as desempenham des
coordenadamente e mesmo compe
tindo entre si. 
O projeto incluso visa, pois, a orga
nizar todas as atividades voltadas 
precipuamente para a saúde, inte
grando-as num conjunto harmônico 
que se denominou Sistema Nacional 
de Saúde. · 

Com esse objetivo em mira, o pro
jeto procura: (a) definir de modo 
claro e preciso as competências es
pecíficas de cada Ministério com res
ponsabilidade no campo da saúde; 
(b) conciliar as atividades dos Es
tados, Territórios, Distrito Federal e 
Municípios, respeitando-lhes a auto
nomia, mas incentivando-os a inte
grar o Sistema Nacional de Saúde; 
(c) ratificar a posição do Conselho 
de Desenvolvimento Social como ór
gão coordenador do Sistema, asses
sorando Vossa Excelência; (d) dar 
ênfase à necessidade de elaboração 
de programas regionais integrados, 
e (e) instituir medidas destinadas a 
preencher lacunas na rede de recur
sos médicos, desencorajando inicia
tivas que, por falta de orientação, 
tem contribuído para a dispersão e 
duplicação de esforços. 

Dispõe ainda o projeto sobre a ob
servância, na construção ou amplia
ção de hospitais ou outras unidades 
de saúde, das normas e padrões que 
vierem a ser estabelecidos." 

3. Pelo projeto, ao Ministério da Saúde 
"compete formular a politica nacional de 
saúde e promover ou executar ações pre
ferencialmente voltadas para as medidas 
e os atendimentos de interesse coletivo'. 
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Ao Ministério da Previdência e Assis
tência Social cabe ter "atuação voltada 
principalmente para o atendimento mé
dico assistencial individualizado". O Mi
nistério da Educação e Cultura fica "in
cumbido principalmente da formação e 
da hab1litação dos profissionais de nível 
universitário, assim como do pessoal téc
nico e auxiliar necessário ao setor saú
de". o Ministério do Interior atuará nas 
áreas de saneamento, radicação de po
pulações, desenvolvimento regional in
tegrado e assistência em casos de cala
midade pública, cabendo-lhe particular
mente realizar obras de saneamento e 
orientar a política habitacional. O Mi
nistério do Trabalho agirá quanto à 
higiene e segurança do trabalho, à pre
venção de acidentes, de doenças profis
sionais e do trabalho, à proteção, dis
ciplina corparativa e política salarial das 
profissões de saúde. Além disso, os Es
tados, Distrito Federal, Territórios e Mu
nicípios, receberão incentivos técnicos e 
financeiros da União para que organi
zem seus serviços, atividades e programas 
de saúde, segundo as diretrizes da Polí
tica Nacional de Saúde. 

Por outro lado: 
"Art. 6.0 - A construção ou amplia
ção de novos hospitais e outras uni
dades de saúde deverão observar 
obrigatoriamente os padrões mínimos 
fixados pelo Ministério da Saúde e 
visar ao preenchimento de lacunas 
na rede do Sistema, verificadas pelo 
Ministério competente referido no 
art. 1.0 

§ 1. 0 - As instituições financeiras 
oficiais somente concederão créditos 
para construção, ampliação, reforma 
ou equipamentos de unidades de 
saúde cujos projetos tenham sido 
previamente aprovados pelo Minis
tério competente do Sistema Nacio
nal de Saúde." 

Parecer 
As medidas prop-ostas merecem a apro

vação do Poder Legislativo. Realmente, 
como destaca a exposição de motivos, há 
dispersão de esforços e indefinição de 
competência das entidades públicas e 
privadas. Promulgada a lei, o Ministério 
da Saúde passará a ser um órgão nor
mativo no que toca à proteção da saúde 
e combaterá as doenças transmissíveis; 
o Ministério da Previdência e Assistên
cia Social fará a assistência individual, 
buscando integrar no subsistema públi
co, através o credenciamento, as institui-

ções de finalidade não lucrativa, utili
zando ainda, através contratos, as enti
dades de fins lucrativos. Os hospitais 
universitários, além da finalidade pre
cípua de ensino, prestarão serviços de 
assistência à comunidade. Os Ministérios 
do Interior e do Trabalho atuarão, por 
sua vez, no seu setor, quanto à defesa 
da saúde do povo. Por sua vez, num pla
nejamento integrado, os Estados e Mu
nicípios atuarão dentro do plano nacio
nal de saúde, para o que obterão recursos 
da União. 

Somos, assim, pela aprovação do pro
jeto de Lei n.o 46, de 1975, da Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O parecer da Comissão de Saúde 
é favorável. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Mattos Leão para proferir o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. MATTOS LEÃO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, de iniciativa do 
Poder Executivo, que o submete ao exa
me d-o Congresso Nacional com a Expo
sição de Motivos d-os Ministros que in
tegram o Conselho de Desenvolvimento 
Social, o presente projeto de lei dispõe 
sobre a organização do Sistema Nacio
nal de Saúde, constituíd-o do complexo 
de serviços dos setores público e priva
do, voltados para a área da saúde, com
preendendo as atividades destinadas a 
promover, proteger e recuperar a saúde 
através da ação dos referidos Ministé
rios e dos EstadDs, Distrito Federal, Ter
ritórios e Municípios, os quais de':er~o 
receber incentivos financeiros e tecm
cos da União para que organizem seus 
serviços e pr-ogramas de Saúde. 

Ao Ministério da Saúde, cujo campo 
de ação é, obviamente, o mais vasto, ca
berá formular toda a politica nacional 
de saúde, e, entre outras importantes 
atribuições específicas, terá a seu cargo 
a elab<Jração dos planos de proteção da 
saúde e das normas técnico-científicas 
de promoção e recuperação s~nitárias; 
assistir o Governo na formulaçao da po
litica nacional de alimentação e instru
ção e coordenar a ação de vigilância 
epidemiológica em todo o território na
cional. 

O Ministério da Previdência e Assis
tência, com a atuação especial no atendi
mento médico-assistencial individualiza
do, terá a incumbência, entre outros en
cargos, de elaborar planos de proteção 
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de serviços sanitários às pessoas e de cor
ordenar o subsistema de prestação de 
serviços de saúde. 

Ao Ministério de Educação e Cultura 
estará afeta a atribuição de formar e 
habilitar todo o pessoal proi'issional e 
técnico necessário ao setor saúde e de 
manter os hospitais de ensino para que 
prestem a contento os serviços de assis
tência sanitária à comunidade onde se 
acham situados. 

Ao Ministério do Interior foram come
tidas duas importantes atribuições, nas 
áreas de saneamento e desenvolvimento 
regional: 1) realizar as obras de sanea
mento ambiental através da ampliação 
dos sistemas de abastecimento dágua e 
de esgotos; 2) orientar a politica habi
tacional, visando a proporcionar mora
dias que atendam às exigências de higiê
ne e saúde. 

O Ministério do Trabalho terá seu 
campo de atuação estendido através das 
áreas de higiene e segurança do trabalho, 
mediante a prevenção de acidentes e de 
doenças profissionais, incumbindo-lhe, 
ainda, desenvolver programas de prepa
ração de mão-de-cbra para o setor saú
de. 

Por sua vez, o Sistema Nacional de 
Saúde reservou aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Territórios o encargo de 
instituir. em caráter permanente o pla
nejament.o de saúde da unidade fe
derada, devendo conjugá-lo .com o plano 
federal de proteção à saúde para a Re
gião em que se situam. 

Também, como elementos integrantes 
do Sistema Nacional de Saúde, os Muni
cípios terão o encargo de desenvolver 
serviços sanitários de interesse da popu
lação local, principalmente, os de pronto 
socorro. 

Dispõe, ainda, o Projeto que o Conselho 
de Desenvolvimento Social terá a in
cumbência de apreciar a Política Nacio
nal de Saúde, bem como, os programas 
dos diferentes Ministérios sobre saúde, 
com a finalidade de compatibilizá-la 
com as diretrizes definidas nos Planos 
Nacionais de Desenvolvimento·. 

Três serão as categorias de áreas se
toriais do Sistema Nacional de Saúde: 
1) a área de ações sobre o meio ambien
te; 2) a área de prestação de serviços às 
pessoas; 3) a área de atividades de apoio, 
cabendo à União, em relação a cada uma 
dessas áreas, exercer atividades próprias 
e supletivas. 

O Sistema Nacional de Saúde ora pro
posto pelo Governo teve o grande mérito 
de, na elaboração de planos e programas 
saúde estabelecer mecanismo de ccorde
nação intersetorial, com vistas ao incre
mento da produtividade e melhor apro
veitamento de recursos em âmbito na
cional e regional. 

Em se tratando de um sistema, que 
precisa arrimar-se ·em sólida infra-es
trutura de serviços, a presente sistema
tização dos órgãos, atividades, recursos 
e serviços governamentais privados teve 
em mira evitar a dispersão de esforços e 
a indefinição de competência das enti
dades públicas e particulares ligadas ao 
setor da saúde, procurando sincronizar 
e articular todas as ações ligadas a este 
setor, para poder lograr o máximo pro
veito possível. 

De fato, o Governo através do presente 
Sistema evidencia que os problemas de 
saúde, que tanto afligem a população 
brasileira, sobretudo a menos favoreci
da de recursos financeiros só podem ser 
convenientemente equacionados através 
da coordenação e articulação das ativi
dades das diversas áreas que só devem 
diferenciar-se em função das técnicas 
que empregam e nunca quando precisam 
fazer convergir os recursos materiais e 
humanos de que dispõem no campo da 
saúde, definindo adequadamente suas 
competências específicas e conciliando 
suas atividades, sem ai'etar-lhes a auto
nomia. 

Pelos motivos expostos, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do pre
sente projeto de lei. 

É o parecer Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal

ves) - O parecer da Comissão de Finan
ças é favorável. 

Completada a instrução da matéria, 
passa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto. 
O SR. GILVAN ROCHA- Peço a pa

lavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal- . 

ve - Tem a palavra o nobre Senador ' 
Gilvan Rocha. 

O SR. GILVAN ROCHA - Sr. Presi
dente, muito nos alegra a chegada, a es
ta Casa, de uma programação específi
ca para a Política de Saúde neste Pais. 

Evidentemente que todos nós, interes
sados na saúde do Brasil, ficamos multo 



-386-

satisfeitos ao verificar o interesse do 
Poder Executivo em tentar melhorar a 
programação de saúde no País. Entre
tanto, não pcsso deixar de registrar es
tranheza ar1te o requerimento de urgên
cia, apr.esentado e aprovado para este 
projeto. ·· 

Se existe um setor onde é preciso es
tudo minucioso, detalhado inclusive por
que é um dcs pontos mais vulneráveis 
da política governamental - é a Política 
Nacional de Saúde. 

Sr. Presidente, acaba de nos chegar às 
mãos o projeto e verificamos que um dos 
maiores anseios da classe médica bra
sileira, qual seja, a absorção, pelo Mi
nistério da Saúde, dos serviços do fami
gerado Instituto Nacional da Previdência 
S_9cial, não foi realizada nessa proposi
çao. 

Vejamos, por exemplo, o item I, do 
art. 1.0 , que diz: 

"I - O do Ministério da S::~úde, ao 
qual ccmpete formular a política na
cional de saúde e promover ou exe
cutar ações preferencialmente vol
tadas para as medidas e os atendi
mentos de i_nteresse coletivo, caben
do-lhe particularmente ... " 

Já o item II subitem da alínea j, diz: 
"II -- O do Ministério da Previdên
cia Social, com atuação voltada 
principalmente para o atendimento 
médic.o-assistencial individualizado 
cabend·o-lhe particularmente." 

Is.so significa que o INPS continuará, 
com todos cs defeitos, a fazer medicina 
assistencial, quando é o próprio Gover
no, através de algum órgão, que divulga 
a intenção de centralizar os serviços mé
dicos, tanto individuais quanto coletivas, 
come, aliás, é de boa técnica administra
tiva, no setor médico. 

Por iss.o, Sr. Presidente, desejo con
signar a estranheza, primeiro, da per
manência do INPS como órgão vinculado 
ao Ministério da Previdência e Assistên
cia Social, encarregado de verificação 
assistencial individual; segundo, o es
drúxulo pedido de urgência, num assun
to que merece ser meditado profunda
mente, inclusive pela Associação Médica 
Brasileira. 

Fica meu registro, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) ... 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Continua em discussão a maté
ria. 

Se nenhum dos Srs. Senadores dese
jf!.r discuti-la, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
O SR. FRANCO MONTORO - Peço a 

palavra. Sr. Presidente, para encaminhar 
. a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Para encaminhar a votação, tem 
a palavra o nobre Senador Franco Mon
toro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o nobre Senador 
Gilvan Rocha acaba de demonstrar, em 
sua intervenção, a seriedade dos assun
tos s.obre os quais versa o presente pro
jeto. Trata-se da Política Nacional de 
Saúde. 

O projeto deu entrada no Senado há 
algumas horas. A nobre Maioria reque
reu urgência para o projeto, certamente 
para evitar que, com o decurso das férias 
parlamentares, houvesse retardamento 
maior. 

Fazemos nossa a estranheza do nobre 
Senador Gilvan Rocha. Não é razoável 
que o Senado .. abra mão de sua atribuição 
revisora nesta matéria, que é, realmente, 
da maior gravidade, do maior interesse 
público. 

o Senado deveria examinar a matéria. 
A Comissão de Saúde devia apreciar esta 
proposição, devia ouvir - como foi lem
brado - os órgãos representativos da 
Saúde Pública do Brasil, organizações 
que têm grande contribuição a dar a res
peito. 

O nobre Senador Gilvan Rocha de
monstrou que o projeto contraria uma 
orientação que se tem verificado ser ine·
ficaz e para a qual o Governo tem apre
sentado uma solução diferente, não li
mitar o INPS ao tratamento de casos 
individuais, mas ampliar a sua atribui
ção. 

Esta matéria, infelizmente, nã.o será 
discutida como deveria ser. Não dispo
mos de maioria para derrotar a propo
sição e talvez ela não merecesse a re
jeição, mas mereceria, por certo, a con
tribuição e aperfeiçoamento decorrente 
do debate pela Comissão de Saúde. 

Nestas condições, Sr. Presidente, o Mo
vimento Demo.crático Brasileiro votará 
contra a proposição, para manifestar o 
seu desacordo com a urgência, que tirou 
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dos órgãos competentes e dos próprios 
Srs. Senadores a possibilidades de um 
exame mais aprofundado da matéria. 

Este é o sentido do nosso voto contra 
a proposição. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -- Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 46, de 1975 

· Dispõe sobre a .organização do Sis
tema Nacional de Saúde. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O complexo de serviços, do 

setor público e do setor privado, voltados 
para ações de interesse da saúde, cons
titui o Sistema Nacional de Saúde, orga
nizado e disciplinado nos termos desta 
lei, abrangendo as atividades que visem 
à promoção, proteção e recuperação da 
saúde, nos seguintes campos de ação: 
I- O do Ministério da Saúde, ao qual 

compete formular a política nacional de 
saúde e promover ou executar ações pre
ferencialmente voltadas para as medidas 
e os atendimentos de interesse coletivo, 
cabendo-lhe particularmente: 

a) elaborar planos de proteção da 
saúde e de combate às doenças trans
missíveis e orientar sua execução; 

b) elaborar normas técnico-científicas 
de promoção, pr.oteção e recuperação da 
saúde; 

c) assistir o Governo na formulação da 
política nacional de alimentação e nutri
ção, inclusive quanto à educação alimen
tar, e, com a :Colaboração dos demais Mi
nistérios diretamente envolvidos na exe
cução dessa política, elaborar e propor à 
aprovação do Presidente da República o 
Programa Nacional de Alimentação e 
Nutrição, promovendo, através do Ins
tituto Nacional de Alimentação e Nutri
ção, a coordenação de execução, supervi
são, fiscalização e avaliação de resulta
dos; 

d) coordenar a ação de vigilância 
epidemiológica em todo o território na
cional e manter a vigilância nas fron-

teiras e nos portos e aeroportos, princi
palmente de entrada, no País; 

e) efetuar o controle de drogas, me
dicamentos e alimentos destinados ao 
consumo humano; 

f) fixar normas e padrões pertinentes 
a cosméticos, saneantes, artigos de per
fumaria, vestuários e outros bens, com 
vistas à defesa da saúde e diminuição 
dos riscos, quando utilizados pela popu
lação em geral; 

g) fixar normas· e padrões para pré
dios e instalações destinados a serviços 
de saúde; 

h) avaliar o estado sanitário da po- · 
pulação; 

i) avaliar os recursos científicos e tec
nológicos disponíveis para melhorar o 
estado sanitário da população e a via
bilidade de seu emprego no País; 

j) manter fiscalização sanitária· sobre 
as condições de exercício das profissões 
e ocupações técnicas e auxiliares rela
cionadas diretamente com a saúde; 

1) exercer controle sanitário sobre mi
grações humanas, bem :eomo sobre im
portação e exportação de produtos e bens 
de interesse da saúde. 

II - O do Ministério da Previdência 
e Assistência Social, com atuação, volta
da principalmente para o atendimento 
médico-assistencial individualizado, ca
bendo-lhe particularmente: 

a) elaborar planos de prestação de 
serviços de saúde às pessoas; 

b) coordenar, em âmbito nacional, o 
subsistema de prestação de serviços de 
saúde às pessoas; 

c) credimciar, para integrarem o sub
sistema público, instituições de finali
dade não lucrativa que prestem serviços 
de saúde às pessoas; 

d) prestar diretamente serviços de 
saúde às pessoas, ou contratá-los com 
entidades de fins lucrativos ou não, su
jeitando-as à fiscalização permanente; 

e) experimentar novos métodos tera
pêuticos e novas modalidades de presta
ção de assistência, avaliando sua melhor 
adequação às necessidades do País; 

f) fixar, em colaboração com o Minis
tério da Saúde, normas e padrões para 
prestação de serviços de saúde a pessoas, 
a serem observadas pelas entidades vin
culadas ao Sistema; 



-388-

g) promover medidas adequadas à re
dução do custo dos medicamentos de 
maior eficácia e de comprovada neces
sidade para proteÇão da saúde e combate 
às doenÇas, Inclusive subvencionando sua 
'aquisição, ou distribuindo-os gratuita
mente às classes mais pobres da popu
lação. 

III - O do Ministério da Educação ·e 
Cultura, incumbido principalmente da 
formação e da habilitação dos profis
sionais de nível universitário, assim como 
do pessoal técnico e auxiliar necessário 
ao setor saúde, cabendo-lhe particular
mente: 

a) orientar a formação do pessoal de 
saúde para atender às necessidades prio
ritárias da área, em quantidade e em 
qualidade; 

b) manter os hospitais universitários 
ou de ensino, zelando para que, além de 
pr-oporcionarem elevado padrão de for
mação e aperfeiçoamento profissional, 
prestem serviços de assistência à comu
nidade em que se situem; 

c) orientar as universidades que in
corporam a formação de pessoal para as 
atividades de saúde, no sentido de se 
capacitarem a participar do processo de 
avaliação e planejamento das atividades 
regionais de saúde; 

d) promover a integração progressiva 
dos hospitais e institutos de treinamento 
de pessoal de saúde no Sistema Nacional 
de Saúde, aparelhando-os para desem
penhar as funções que lhes forem atri
buídas pelo sistema e ampliando a área 
de treinamento pela utilização de outras 
instituições de prestação de serviços pes
soais de saúde do Sistema Nacional de 
Saúde. 

IV - O do Ministério do Interior, 
atuando nas áreas de saneamento, radi
cação de populações, desenvolvimento 
regional integrado e assistência em casos 
de calamidade pública, cabendo-lhe par
ticularmente: 

a.) realizar as obras de saneamento 
ambiental de sua responsab111dade e pro
mover a ampliação dos sistemas de abas
tecimento de água e de esgotos sanitá
rios, em conformidade com as priorida
des dos planos de saúde e em articula
ção com o Ministério da Saúde; 

b) orientar a politica habitacional no 
sentido de que, além de proporcionar 
acesso da população a morada adequada 
e confortável, observe as necessárias con-

dições de higiene e preveja, nos con
juntos habitacionais, os equipamentos 
oociais indispensáveis à manutenção da 
saúde de seus moradores. 

V - O do Ministério do Trabalho, 
quanto à higiene e segurança do traba-

. lho, à prevenção de acidentes de doen
ças profissionais e do trabalho, à pro
teção, disciplina corporativa e politica 
salarial das profissões de saúde, caben
do-lhe particularmente: 

a) desenvolver as atividades de higiene 
e segurança do trabalho em consonân
cia com as necessidades da área da saú
de e tendo em vista a prioridade das 
ações preventivas; 

_ b) dese~volver programas de prepara
çao de mao-de-obra para o setor saúde. 

VI - O dos demais Ministérios, cujas 
ações relacionadas com a saúde consti
tuam programas específicos, passíveis de 
medidas de coordenação pelo órgão dis
ciplinador do sistema. 

VII - O dos Estados, Distrito Federal, 
Territórios e Municípios, que receberão 
incentivos técnicos e financeiros da 
União para que organizem seus serviços, 
atividades e programas de saúde, segundo 
as diretrizes da Política Nacional de Saú
de, cabendo, assim, particularmente: 

a) aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Territórios: 

1) instituir em caráter permanente o 
planejamento integrado de saúde da uni
dade federada, articulando-o com o pla
no federal de proteção e recuperação da 
saúde, para a região em que está situada; 

2) integrar suas atividades de prote
ção e recuperação da saúde no Sistema 
Nacional de Saúde; 

3) criar e operar, com a colaboração 
dos órgãos federais quando for o caso, 
os serviços básicos do Sistema Nacional 
de Saúde previstos para a unidade fe
derada; 

4) criar e operar as unidades de saúde 
do subsistema estadual, em apoio às ati
vldades municipais; 

5) assistir técnica e financeiramente os 
municípios para que operem os serviços 
básicos de saúde para a população local; 

6) cooperar com os órgãos federais no 
equacionamento e na .solução dos pro
blemas de saúde de sua área. 
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b) aos Municípios: 
1) manter os serviços de saúde de in

teresse da população local, especialmente 
os de pronto-socorro; 

2) manter a vigilância epidemiológica; 
3) articular seus planos locais de saúde 

co~ os planos estaduais e federais para 
a area; 

4) integrar seus serviços de proteção e 
recuperação da saúde no Sistema Nacio
nal de Saúde. 

Art. 2.0 - O Conselho de Desenvolvi
mento Social apreciará a Política Na
cional de Saúde, formulada pelo Minis
tério da Saúde, bem como os programas 
de diferentes Ministérios, no que diz res
peito a assuntos de saúde, com vistas a 
preservar as diretrizes de coordenação 
geral compatível, definidas nos Planos 
Nacionais de Desenvolvimento. 

Parágrafo único - Para fins progra
máticos, os planos setoriais serão classi
ficados pelas seguintes áreas: 

a) área de ação sobre o meio ambien
te, compreendendo atividades de comba
te aos agressores encontrados no ambi
ente natural e aos criados pelo próprio 
homem, e as que visem a criar melhores 
condições ambientais para a saúde, tais 
<XJmo a proteção hídrica, a criação de 
áreas verdes, o abastecimento de alimen
tos, a adequada remoção de dejetos e 
outras obras de engenharia sanitária; 

b) área de prestação de serviços a pes
soas, compreendendo as atividades de 
proteção e recuperação da saúde das pes
soas, por meio da aplicação individual 
ou coletiva de medidas indicadas pela 
medicina e ciência correlatas; 

c) área de atividades de apoio, com
preendendo programas de caráter per
manente, cujos resultados deverão per
mitir: o conhecimento dos problemas de 
saúde da pcpulação; o planejamento das 
ações de saúde necessárias; a capacita
ção dos recursos humanos para os pro
gramas prioritários; a produção e a dis
tribuição dos produtos terapêuticos es
senciais, e outros. 

Art. 3.0 - Em relação a cada área de 
atuação, a União exercerá ações próprias 
e supletivas: 

I - No campo da saúde coletiva, ação 
própria no combate às endemias, no con
trole das epidemias, nos casos de cala
midade pública e nas ações de caráter 

pioneiro, utilizando na medida do pos
sível a colaboração dos Estados e Muni
cípios. 

II -' No campo da saúde individual 
aGões próprias e supletivas, de preferên~ 
ela _9onjugando os esforços e recursos da 
Uniao, dos Estados e dos Municípios e 
das entidades privadas. 

Art. 4.0 - Na elaboração de planos e 
programas de saúde, ter-se-á em vista 
dei~nir e estabelecer mecanismo de co
ordenação intersetorial, para aumento da 
produtividade, melhor aproveitamento de 
recursos e meios disponíveis em âmbito 
nacional, regional e local, visando a uma 
perfeita compatibilização com os objeti
vos, metas e ações dos planos de desen
volvimento do Governo Federal e com as 
diretrizes da Política Nacional de Saúde. 

Art. 5.0 
- Os Ministérios que desem

penhem atividades incluídas no Sistema 
Nacional de Saúde, com base no levan
tamen~o d9s proble:I?as ~pidemiológicos 
e no diagnostico da s1tuaçao de cada área 
do País, inclusive no que tange aos re
cursos físicos, humanos e financeiros dis
poniveis, elaborarão programas regia
na~ levando sempre em conta a partici
paçao de todos os órgãos públicos e pri
vados q_ue atuam na região, de modo a 
organiza-los segundo hierarquia técnica 
condizente com a área assistida e os pon
tos de convergências para atendimento 
de riscos especiais. 

Parágrafo único - As Coordenadorias 
Regionais de Saúde, do Ministério da 
Saúde, instituídas pelo Decreto número 
74.891, de 13 de novembro de 1974, atua
rão como unidades de apoio ao Sistema 
Nacional de Saúcte, com vista à conjuga
ção de esforços para elaboração de pro
gramas regionais que integrem num todo 
harmônico as atividades preventivas, 
curativas e de reabilitação. 

Art. 6.0 - A construção ou ampliação 
de novos hospitais e outras unidades de 
saúde deverão observar obrigatoriamente 
os padrões mínimos fixados pelo Minis
tério da Saúde e visar ao preenchimento 
de lacunas na rede do Sistema, verifica
das pelo Ministério competente referido 
no art. 1.0 

§ 1.0 - As instituições financeiras ofi
ciais somente concederão crédito para 
construção, ampliação, reforma ou equi
pamento de unidade de saúde cujo pro
jeto tenham sido previamente aprovados 
pelo Ministério competente do Sistema 
Nacional de Saúde. 
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§ 2.0 - Fica vedada a credenciação ou 
o contrato de serviço de unidades de 
saúde pela União, inclusive por seus ór
gãos da administração indireta, cuja 
construção se inicie após a promulgação 
desta lei sem que os respectivos projetas 
tenham sido previamente aprovados pelo 
Ministério competente referido no art. 1.0 

Art. 7.0 - O Poder Executivo baixará 
os atos necessários à implementação da 
disciplina aprovada por esta lei. 

Art. 8.0 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Ainda há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Benjamin Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, uma das mais 
importantes conseqüências da liberdade 
de imprensa é o levantamento de pro
blemas que, se assim não fosse, ficariam 
perdidos no esquecimento e no descaso. 

Há vários anos vimos tomando conhe
cimento de irregularidades na atuação 
de bancos de sangue, estabelecimentos 
especializados em colher diretamente 
dos cidadãos, doses variá veis de plasma 
para uso hospitalar, industrial, clínico e 
outros. 

Aqui como em outros casos de ati;vida
de humana há aquela diferença de atua
ção entre os corretos e os incorretos, os 
que agem com honestidade e os ímpro
bos. Alguns bancos de sangue, na ver
dade, funciona como simples sugadores 
de energia e de vida dos elementos per
tencentes à mais desnutrida, desassis
tida e desvalida parcela da população, 
em troca de quantias irrisórias ou de 
simples atestados médicos que não cor
respondem à realidade. 

Estamos acompanhando a série de re
portagens que o jornal O Globo, do Rio 
de Janeiro, estampa em suas páginas. 
Reportagens pugentes, dolorosas, que 
mostram até que ponto a degradação. e 
a miséria humanas podem ser fonte de 
riqueza e prosperidade para os menos 
escrupulosos. 

As denúncias formuladas nas repor
tagens são de uma gravidade que supera 
o simples alarme: há que apurar, ana
lisar e tomar as providências cabíveis 
para que as irregularidades, os verda
deiros crimes não se prolonguem impu
nemente. 

Os fatos sã.o expostos com objetividade· 
e clareza: em troca de meio litro de san
gue, o doador recebe 15 cruzeiros- en
quanto este mesmo meio litro vai ren
der, para o banco de sangue, 127 cru
.zeiros. Todos os institutos de hemato
logia são obrigados a manter médico de 
plantão, para exame e atendimento aos 
doadores - mas a regra é justamente 
a ausência sistemática dessa assistên
cia. 

Somente podem doar sangue indivíduos 
em perfeitas condições de saúde, que não 
tenham feito doações recentes - e o 
oposto ocorre na maioria dos casos, su
gando-se quase mendigos sucessivamen
te em postos diversos. A doação, que 
deveria ser sempre voluntária e cercada 
de respeito, é fruto não raro de impo.si
ções, aliciamento e até mesmo de chan
tagem declarada, conforme expressa 
O Globo, ao destacar que numa cidade 
da Baixada Fluminense, "as parturientes 
pobres, não seguradas do INPS, podem 
ficar com o filho retido caso não encon
trem quatro doadores de sangue ou pa
guem 150 cruzeiros"; empreiteiros são 
convencidos a encaminhar para os ban
cos de sangue, a título de exame médi
co, candidatos a emprego nas obras. Lá, 
mediante artifícios e atas ilusórios, o 
operário é sangrado e recebe em troca 
"15 cruzeiros e uma caneca de leite". 

Os nomes estão todos na série de re
portagens, publicadas pelo prestigioso 
jornal carioca. Os fatos são claros e ago
ra esperam pela apuração de seus aspec
tos mais graves, que chegam a merecer 
enquadramento no Código Penal e na 
legislação de segurança. 

A imprensa fez sua parte, denunciando 
o erro. 

Os nomes foram citados, as circuns
tâncias evidenciadas sem hesitações ou 
subterfúgios. 

Resta agora a apuração pelas autori
dades, para que a punição cabível não 
se perca na omissão e no desinteresse. 

E, sobretudo, esperamos que esse mer
cado maldito .encontre um paradeiro· de
finitivo - porque o sangue deve ser 
usado exclusivamente em benefício do 
ser humano, nunca como fonte de espe
culação, exploração ou sacrifício. 

O resguardo das organizações sérias e 
beneméritas que acolhem os doadores 
exige a identificação e eliminação das 
que se aproveitam tão-somente da mi
séria, da mistificação e da vida alheia. 
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (nluito beDa!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - C.oncedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard. 

. O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
Sidente, Srs. Senadores, não exagero se 
disser que a soja alterou a fisionomia do 
Rio Grande. Foi por volta de 1914 que 
as primeiras sementes foram lançadas à 
terra, mas a sua cultura, que se esgotava 
no consumo doméstico, só veio a ganhar 
expressão passado um terço de século 
para não cessar de crescer, vindo a su~ 
perar os produtos tradicionais de expor
tação. A partir de 1950 acelerou-se a 
expansão. 

As variações climáticas e pluviométri
cas no Rio Grande tem sido responsáveis 
por alguns insucessos na triticultura · . , 
nesses casos, a SOJa era um arrimo. Ou 
um alívio. E assim, a leguminosa incom
parável, de cultura secundária em rela
ção a do trigo, passou a complemento e 
esteio dela. Basta dizer que, em 1973 
diante dos protestos dos triticultores em 
face do insatisfatório preço mínimo do 
trigo, o então Presidente do Banco do 
Brasil chegou a dizer que não era de 
temer-se a monocultura da ,s.oj a, pois 
com os seus lucros o País compraria o 
trigo de que necessitasse (CP, 1-2-74). 

Finda a colheita deste, as terras são 
preparadas para a semeadura da soja, 
que se inicia em outubro e, conforme as 
regiões, vai até meados de dezembro. A 
colheita se faz de março a maio. 

O fato é que se inverteu a ordem de 
importância das duas culturas; se a soja 
surgiu à sombra do trigo, o trigo se man
teve à sombra da soja. Primeiro se ex
pandiu na região superior, ainda hoje 
responsável por mais de metade da pro
dução do Estado; depois se difundiu por 
toda a parte, da pequena às extensas 
propriedades, e hoje só uma faixa do 
litoral rio-grandense não produz soja. 
Ela ocupa o primeiro lugar no elenco das 
exportações gaúchas e é o quanto basta 
para significar, sem mais palavras, a 
importância dessa leguminosa na eco
nomia do Estado. 

A produção do Rio Grande do Sul foi 
de 432 . 000 toneladas em 1968 e passou 
para 2 . 800.000 toneladas em 1973. Em 
cinco anos aumentou de 432 mil para 
2.800.000; 3.800.000 em 1974, 4.600.000 
em 1975. 

E~se impressionante aumento de pro
duç~o denva tanto do aumento da área 
cultlVada, que tem crescido numa média 
de 30% ao ano, como se deve ao aumento 
de produtividade, resultante do aprimo
ramento das técnicas agrícolas . 
· Quando na mesma terra e com o mes
mo equipamento o agricultor pode fazer 
duas culturas sucessivas, a soja se alas
trou no rasto do trigo. 

No decênio 62-71 a área cultivada qua
druplicou no Rio Grande e aumentou 55 
vezes no Brasil; a produção nacionál 
c~esceu cerca de seis vezes e a produti
VIdade se elevou em 10%; no Rio Grande 
a pro~UQão cresceu 4,4 vezes e foi de 13% 
o acresClmo da produtividade média. 

Desse modo, a cultura da soja que era 
quase que peculiar ao Rio Grande do 
Sul, mais de 90% se devia à lavoura 
gaucha, espalhou-se por outros Estados 
Santa Catarina, Paraná São Paulo Mat~ 
Grosso, Goiás; e se ainda hoje 'o Rio 
Grande do Sul responde por mais de me
~ade da proEiução nacional, a tendência 
e de expansao maior em outros Estados· 
a r~ão é s~ples; no Rio Grande ela já, 
se ~ntroduzm na maior parte das terras 
ma1s adequadas ao seu cultivo e o au
mento da área cultivada não prosseguirá 
por muito tempo, à média de 30% aÓ 
ano, como vem acontecendo, e em outros 
Estados existem imenoos e excepcionais 
tratos para a cultura da oleaginosa o 
Paraná, e é apenas um exemplo em 1Íl62 
cultivava soja em 10.500 ha., e 'dez anos 
depois, estendera a sua cultura para 
250.000 ha. 

Assim, as· considerações que vou fazer 
tanto se referem a um problema do meu 
Estado, como interferem em questões de 
amplitude nacional e que estão a recla
mar especial atenção. 

Basta fazer dois registras: o Brasil é 
o ~er~.eir.o produtor Daundial de soja; a 
SOJa Ja ocupou o segundo lugar na pauta 
das exportações brasileira e, embora te
nha passado para o terceiro lugar, por 
motivos logo esclarecidos, está na pri
meira linha das exportações. 
- O Sr. José Samey - V. Ex.o. me per
mite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
prazer. 

O Sr. José Samey - Evidentemente, 
a soja representa, sem dúvida, uma das 
maiores afirmações da capacidade de 
produção do Brasil. Há apenas dois 
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exemplos, no mundo, de produção agri
cola aumentada em tão curto tempo: é 
o arro2!_ no Japão e a soja no Brasil. A 
produçao brasileira ·de soja constitui 
sem dúvida, um dos milagres do mund~ 
moderno e uma afirmação da capaci
dade de produzir deste nosso grande 
País. 

O SR. PAULO BROSSARD - Grato 
pelo aparte de V. Ex.a. Este é aliás o 
motivo que me trouxe à tribuna. ' 

O Sr. José Sarney- Desejo acrescen
t~r. que, ant~s de 1964, a produção bra
sileira de SOJa era um pouco superior a 
100 mil toneladas. Hoje, a safra prevista 
para este ano é da ordem de 8 milhões 
de toneladas. 

O SR. PAULO BROSSARD - Vou con
t~nuar no exame 9-9s J?roblemas que sur
giram em consequenCla da extraordiná
ria majoração da produção do feijão
soja, problemas estes que devem ser en
carados e resolvidos, até para que o Po
der Público corresponda ao esforço ex
trao~di_nário ~ealizado pelo agricultor 
~ras1leuo, e na<? apenas por isso e para 
1sso, mas tambem pelos altos interesses 
nacionais, que hoje se concentram nesta 
cultura e na sua comercialização. 

Sr. Presidente, prossigo: 
Enquanto a produção nacional se re

sumia, praticamente, na produção rio
grandense e esta andava em algumas 
centenas de toneladas anuais enquanto 
a parcela exportável era de ~enor ex
pressão, eram meramente regionais os 
problemas emergentes; mas estes se tor
na:ram nacionais, quando a produção de 
SOJa superou a do trigo, em quantidade 
e valor, quando a exportação se tornou 
uma das fases necessárias do processo 
de comercialização e a exportação se 
converteu em uma das mais significati
vas do País. 

Com efeito, a participação da soja nas 
exportações nacionais, que foi de 2,1% 
no período 1966-70, passou a 3,7% em 
1971, 7% em 1972, 15,3% em 1973 e 11,1% 
em 1974. 

Expansão 

Na safra de 73, os preços da soja atin
giram níveis nunca antes alcançados. O 
preço médio foi da ordem de Cr$ 68,75, 
sendo que no segundo semestre chegou à 
casa dos Cr$ 80,00, aos Cr$ 100,00 e pas
sou dos Cr$ 100,00 o saco de 60 quilos. 
Este fato fez com que a produção rio
grandese de 73 para 74 aumentasse em 

1.000.000 de toneladas. De 2.800.000 para 
3. ~00. 000. Além disso, a propaganda 
oficial, Plante que o Governo garante. 

O governo que lançara público desa
fio à capacidade do agricultor, sob a ga
rantia do plante que o g.overno garante 
em face da colheita maravilhosa, não sÓ 
se absteve de praticar um ato que im
por~sse em garantia do produtor, como 
enseJOU que. o agricultor, especialmente 
o pequeno, VIesse a sofrer e efetivamente 
sofresse um desfalque brutal quando da 
comercialização dos frutos produzidos 
Ocorreu um autêntico saque. · 

Convém notar que a soja começa a 
ser colhida em marÇO e, em maio está 
finda a colhei ta. Em abril, por éonse
guinte, já existe boa quantidade em con
dições de ser comercializada· a safra 
americana, e os Estados Unidos são o 
maior produtor mundial dessa legumi
nosa, normalmente é vendida até fins de 
março, de modo que o começo da safra 
aqui coincide com o fim da safra ame
ricana e, por isso mesmo, os melhores 
preços por nós obtidos não são alcan
çados no segundo trimestre, mas a par
tir do terceiro, em julho, agosto setem
bro. Assim tem sido Pois bem, no ano 74 
quando a produção gaucha foi de uni 
milhão de toneladas a mais do que em 
73, verificou-se o que veio a ser chamado 
o escândalo da soja. O saco de sessenta 
quilos que no ano anterior, ao fim da 
safra, chegara a cem cruzeiros e até mais 
em maio de 74 mal passava de quarenta 
cruzeiros, e durante muito tempo, andou 
pelos Cr$ 50,00. Metade do preço da safra 
anterior, sem falar na desvalorização da 
moeda e no aumento do custo de pro
dução. 

Comparada com a de 1973, a exporta
ção de soja em 74 aumentou 52,5%, mas 
o valor médio decresceu 22,4% ...... . 
(US$ 276,66 a tonelada em 1973, ...... . 
US$ 214,76 em 1974); a exportação de 
farelo e torta aumentou 28,4%, mas o 
seu valor médio caiu 44,16% CUS$ 267,24 
em 1973, US$ 149,21 em 1974). 

O Sr. Mattos Leão - Permita-me 
V: Ex.a. um aparte, nobre Senador Bros-· 
sard? 

O SR. PAULO BROSSARD - Ouço, 
com prazer, o eminente Senador. 

O Sr. Mattos Leão - Na verdade, V. 
Ex.a. aborda um assunto muito impor
tante, e não somente para o Estado do 
Rio Grande do Sul, que V. Ex.a. repre
senta tão bem nesta Casa, como também 
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. para o Estado do Paraná, que é o se
gundo produtor de soja do Brasil, e ainda 
para toda a Nação brasileira pois_ é, na 
verdade, um produto de exportaçao de
veras importante para a nossa Nação. 
Mas V. Ex.a está abordando agora, no 
momento, o problema da comercializa
ção da soja, que é delicadíssima. Delica
díssima porque, Senador Paulo Brossard, 
c·ompreendo perfeitamente as agruras do 
nosso agricultor, do homem que moureja 
na terra e produz a soja, que é uma ri
queza hoje adquirida por quase todos os 
países do mundo. Mas, na verdade, a co
mercialização é muito delicada, dada a 
grande produção dos Estados Unidos. 
V. Ex.a sabe que os Estados Unidos pro
duziram, em 1973 e 1974 - V. Ex.a tem 
os dados estatísticos que está citando
quarenta e dois milhões e cento e oitenta 
e ciru:o mil toneladas. 

O SR. PAULO BROSSARD - Exato. 
O Sr. Mattos Leãa - A China, que é 

o segundo país produtor, produziu nove 
milhões e seiscentos mil toneladas. 

O SR. PAULO BROSSARD - Mas a 
China não exporta. Consome. 

O Sr. Matos Leão - Não exporta, mas 
os Estados Unidos exportam e exportam 
bastante. São o nosso concorrente no 
mercado internacional. E o Brasil produ
ziu sete milhões de toneladas. Dessas sete 
milhões de toneladas, o seu Estado - o 
Rio Grande do Sul - e o Paraná pro
duziram, praticamente, seis milhões de 
toneladas. Há, na verdade, uma diferença 
de preço do ano passado para o presente 
ano na comercialização da soja. 

O SR. PAULO BROSSARD - Ainda 
não cheguei ao ano de 1975. 

O Sr. Mattos Leão - Mas V. Ex. a já 
estava abordando a comercialização. 

O SR. PAULO BROSSARD - De 1973 
e 1974. 

O Sr. Mattos Leão - E 1975. V. Ex.a 
mencionou a queda do preço. 

O SR. PAULO BROSSARD - Ainda 
não cheguei a este ano. 

O Sr. Mattos Leão - Mas eu poderia 
adiantar, se V. Ex.a. me permite. Na ver
dade, esse é um problema internacional, 
de preço, de Bolsa de Chicago. 

O SR. PAULO BROSSARD - Famosa! 

O Sr. Mattos Leão - Famosa Bolsa de 
Chicago. E V. Ex.11 há de convir que o 
Governo está tomando providências pa-

ra atender, justamente, ao nosso produ
tor de soja e trigo, em diversos setores, 
e especialmente no caso da comerciali
zação. Ainda há mais de trinta dias, o 
Ministro da Agricultura, Alysson Pau
linelli anunciou que o próprio Governo 
irá adquirir um milhão de toneladas, 
caso não haja uma alta de preço no 
mercado internacional - na famosa 
Bolsa de Chicago, como bem citou V. Ex.a 
De maneira que o Governo está pro
curando atender aos nossos agricultores, 
do Rio Grande .do Sul e do Paraná e 
todos os produtores de soja. Era este 
aparte que queria dar a V. Ex.a. 

O SR. PAULO BROSSARD - Ouvi, 
com especial agrado, o aparte do nobre 
Senador Mattos Leão. 

Informa S. Ex.11 que o Governo está 
tomando providências em favor da agri
cultura brasileira. Mas, foi tão pressu
roso S. Ex.11 que logo chegou ao ano de 
1975, quando eu ainda me encontrava no 
ano passado. De qualquer maneira, sou 
grato à colaboração de S. Ex.a 

Sem dúvida, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores - e creio que não há necessidade 
de dizer isto a esta Casa - que a comer
cialização, especialmente no plano in
ternacional, encerra riscos sérios. Por 
isso mesmo, especialmente por isso, é 
necessário, imperioso e inadiável tomar 
determinadas providências, que me per
mi tirei sugerir ao cabo da minha expo
sição. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que, compa
rada com a de 1973, a exportação de 
soja em 1974 aumentou 52,5%, enquanto 
que o valor médio descresceu 22,4% (US$ 
276,66 em 1973, US$ 214,76 em 1974); a 
exportação. de farelo e torta aumentou 
28,4%, mas o seu valor médio caiu 44,16% 
(US$ 267,24 em 1973, US$ 149,21 em 1974). 

"Esse comportamento - segundo o 
relatório do Banco Central - é 
explicado, em parte, pela concentra
ção das vendas brasileiras no se
gundo trimestre de 1974, justamente 
o período de queda mais prolongada 
nas cotações" (Banco Central do 
Brasil, relatório anual 1974, pág. 206). 

É o que leio no relatório do Banco 
Central do ano de 1974. :S: o que deflui 
da evidência dos fatos. · 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex.a 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
- No momento em que nos tornamos 
grandes produtores de soja no mercado 
mundial, arcamos também com a res-
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ponsabilldade de correr os riscos nesse 
mercado internacional, como exportado
res. V. Ex. a falou do· ano de 1972 e do 
ano de 1973. Realmente, anos áureos da 
soja, determinados pela crise que houve 
na indústria de farinha de peixe do Pe
ru, houve uma demanda .excepcional do 
produto, com elevação substancial dos 
preços. Em 1974 tivemos também que 
correr outros riscos; como o da não pre
visão da seca americana que ocorreu, c 
acarretando a queda na produção do 
soja naquele país. Então, devemos enca
rar a nova realidade de que enfrenta
mos como parceiros internacionais de 
grandes produtores de soja, a também 
correr os azares do mercado de um 
produto primário que tem de sofrer in
fluência meteorológica, com repercussão 
nas safras. 

O SR. PAULO BROSSARD - Nin
guém contesta a observação do eminen
te Senador pelo Maranhão, segundo a 
qual, desde o instante em que nos tor
namos grandes produtores e, por con
seguinte, exportadores de soja, os riscos 
inerentes ao negócio também começa
ram a pesar sobre nós. Entretanto, as 
suas observações, no tocante ao ano de 
1974, não têm procedência, como V. Ex.a, 
se me conceder a benevolência de ouvir
me, há de verificar. 

De mais a mais, a famosa explicação 
da safra dos Estados Unidos não con
vence. Tive em mãos um boletim infor
mativo da Embaixada dos Estados Uni
dos no Brasil, que em março ou abril 
do ano passado publicava um estudo de 
autoridade do Departamento de Agri
cultura daquele. País, que dizia com to
das as letras que a safra americana não 
alteraria as condições da situação do ano 
antelj.or. 

Mas, Sr. Presidente, creio que esta é 
uma observação que fica apenas à mar
gem, porque há alguma coisa, a meu juí
zo, mais importante para ser examinada 
neste momento. 

O Sr. José Sarney - V. Ex.a, evidente
mente, é uma autoridade em matéria 
constitucional que todos nós respeita
mos nesta Casa, mas vejo que neste ins
tante também V. Ex.a invoca, para con
tes·tar, sua grande autoridade, ao dizer 
que não convence o argumento de que a 
safra americana, que é da ordem de 40 
milhões de toneladas, um pouco mais 
que isso, 42,5 milhões de ooneladas, não 
tem uma influência substancial no mer
cado internacional de soja ... 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex.a 
não deve ignorar ... 

O Sr. José Sarney - Se passamos a 
produzir cerca de 25% dessa produção 
americana, evidentemente, se nós não 
recebemos as conseqüências e influên
cias do mercado internacional, não sa
bemos o que podemos dizer ... 

O SR. PAULO BROSSARD -V. Ex.a 
não precisa insistir ... 

O Sr. José Sariley - . . . sobre a in
fluência da produção americana no mer
cado internacional da soja. 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex.a 
não precisa insistir na influência do 
mercado internacional, porque estamos 
todos de acordo. 

O Sr. José Sarney - Mas V. Ex.a ne
gou. V. Ex.a disse que não aceitava como 
verdadeiro o fato de a produção ameri
cana de 1974, ter influenciado no mer
cado internacional da soja. A Casa ou
viu V. Ex.a, com a sua autoridade, dizer 
isto, dizer que .esse argumento não era 
um argumento válido. Quero, com a 
maior humildade de Senador pelo Ma
ranhão, que não é um grande Estado, 
nem pequeno produtor de soja, dizer a ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Mas em 
compensação tem um grande Senador. 

O Sr. José Sarney - ... V. Ex.a que 
eu acho que na realidade, se um país 
produz 43 milhões, e é o maior produtor 
mundial, evidentemente, essa sua safra 
dev.e influir no mercado mundial. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Pre
sidente, creio não haver necessidade de 
repetir ao Senado que ninguém jamais 
negou, nem poderia negar, a influência 
da safra americana, que é a maior safra 
de soja do mundo, as transações interna
cionais. Creio que estou dispensado de 
voltar ao assunto. O que disse e volto a 
dizer, é que graves erros foram cometi
dos por autoridades nacionais, no tocan
te à comercialização da soja em 1974, 
ensejando inclusive a exportação no 
momento mais desaconselhável, e disse 
que nem valia o argumento da safra 
americana, que se veio a dizer que era 
imprevisível a diminuição da produção 
norte americana, porque as próprias au
toridades americanas, através de um bo
letim impresso pela Embaixada dos Es
tados Unidos no Brasil deixaram isso 
claro. 

O Sr. José Sarney - Sr. Senador Paulo 
Brossard, permite V. Ex.n. um aparte? 
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O SR. PAULO BROSSARD- Pois não. 
O Sr. José Sarney - V. Ex.a poderia 

dizer que eram imprevisíveis as recomen
dações que poderiam ser tomadas em 
matéria de comercialização da soja. A 
produção da soja no Brasil é feita numa 
entressafra da produção americana. 

O SR. PAULO BROSSARD- Aí V. Ex.a 
chama a atenção para um outro aspecto 
importante. Não há coincidência. 

O Sr. José Sarn~y - Então, V. Ex.a 
sabe que seria impossível ao Governo 
brasileiro fazer uma previsão, antes dos 
sucessos, das profecias meteorológicas 
que o mundo procura encontrar, de que 
haveria uma seca no ano de 1974 e que 
prejudicaria a futura produção da soja 
nos Estados Unidos, determinando, pos
teriormente, uma alta de preços. 

O SR. PAULO BROSSARD - A alta 
verificou-se a partir do mês de julho de 
1974. 

O Sr. José Sarney - Quando as auto
ridades brasileiras recomendaram, foi 
com dados realísticos, em matéria da 
comercialização de soja no mundo. 

O SR. PAULO BROSSARD- Demons
traram uma impressionante ignorância 
no assunto. 

O Sr. José Sarney - V. Ex.a não pode, 
com a inteligência que possui e com o 
seu patriotismo, responsabilizar o Go
verno brasileiro por não ter previsto 
uma seca que se verificaria nos Estados 
Unidos, na área de produção da soja. 

O SR. PAULO BROSSARD - A colo
cação do problema está evidentemente 
desacertada. 

O Sr. Lázaro Barboza - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- É óbvio 
que ninguém pretende que o Governo 
Brasileiro vá fazer previsões meteoroló-. 
gicas nos Estados Unidos ou em qualquer 
lugar do mundo, mas evidentemente não 
está acertada a colocação do problema 
nestes termos. É uma caricatura. V. Ex.a 
sabe e todos sabem que a elevação do 
preço da soja verificou-se exatamente no 
mês de julho de 1974; portanto, em ple
no período da entressafra, entre a safra 
americana e brasileira. 

Mas, se V. Ex.a me permitir, vou con
tinuar a exposição que vinha fazendo, 
pelo menos até um certo ponto. 

Eu lembrava, Sr. Presidente, que o qua
dro, antes descrito, é explicado pela con-

cen tração das vendas brasileiras, no se
gundo trimestre de 1974, exatamente o 
período de queda mais profunda nas co
tações. Aqui eu poderia emitir o juízo 
como meu, mas quero observar que o 
juízo pertence ao Banco Central. 

Daí porque, tendo representado 15% 
das exportações em 1973, no ano seguinte 
veio a representar 11%. Tendo ocupado 
o segundo lugar na pauta das exporta
ções brasileiras em 73, logo após o café, 
caiu para o terceiro _lugar. 

Em síntese, maior exportação e menor 
receita. 

Esperança Frustrada 
Não é necessário Sr. Presidente grande 

esforço para imaginar o estado de espí
rito do agricultor espoliado, a sua apre
ensão, angústia e desespero. Os sojicul
tores voltaram-se então para o Governo 
que lhes assegura garantias- plante que 
o gaverno garante -, através de farta 
propaganda e cartazes multicores. Cou
be-lhes curtir a mais amarga decepção. 
De modo geral, não há agricultor que 
não seja mutuário do Banco do Brasil 
e os contratos de financiamento da soja 
se venciam em fins de maio, época em 
que normalmente está finda a colheita. 
Mas, como então, o preço andava pela 
metade do preço da safra anterior, e 
como o custo de produção sofrera acen
tuada majoração, foi solicitado o que era 
mais simples, fácil e justo: a prorroga
ção, por 45 ou 60 dias, do prazo dos con
tratos de financiamento. Nem haveria 
prejuízos para ninguém, pois o Banco 
receberia os juros correspondentes à 
prorrogação. 

A resposta foi esta: o Banco não iria 
financiar a especulação. Em termos abs
tratos a tese é impecável, o Banco não 
deve financiar a especulação; no caso, 
porém, a especulação consistiria em as
sistir o sojicultor, ainda que modesta
mente, de modo a evitar que ele fosse 
saqueado. 

O Sr. José Samey- Como saqueado? 

O SR. PAULO BROSSARD- O Banco 
oficial foi inclemente. Exigiu o paga
mento dos empréstimos e tinha meio efi
caz para fazê-lo. Chegava a hora do 
plantio do trigo e o financiamento deste 
não seria feito sem a prévia liquidação 
do contrato anterior. Ora, o agricultor 
em geral, o pequeno agricultor, de modo 
particular, é uma espécie de servo da 
gleba; ele tem de agricultar ... 
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O Sr. Mattos Leão - Permite V. Ex.a 
um aparte? ·· 

O SR. PAULO BROSSARD - ... não 
tem condições de deixar de plantar um 
ano; assim, para poder plantar trigo 
teve de entregar a soja colhida ao preço 
confiscatório do dia, para que o Banco 
do Brasil fosse pago e ele pudesse obter 
financiamento. Muitos não chegaram a 
ver a cor do dinheiro da soja vendida, 
recolhido ao Banco para liquidação do 
anterior contrato de financiamento. 

O Sr. Mattos Leão - Permite V. Ex.a 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
V. Ex.a está abordando a safra de 1974, 
não é? 

O SR. PAULO BROSSARD -Sim, a 
do ano passado. É bom, porque senão 
V. Ex.a vai para 1975. 

O Sr. Mattos Leão - Estou prevenido. 

O SR. PAULO BROSSARD - Preve
nido ou adiantado. 

O Sr. Mattos Leão - Como queira 
V. Ex.a, o que é uma fórmula de estar 
prevenido, V. Ex.a há de convir comigo. 
Mas, na verdade, a colheita do trigo deve 
ser em novembro e dezembro; pelo me
nos no meu Estado é assim, acredito que 
no seu também, é a época normal de co
lheita do trigo. Justamente, nobre Se
nador Brossard, o preço da soja o ano 
passado, vamos dizer até junho e julho 
era um preço relativamente baixo. Al
guns entregaram às cooperativas, outros 
exportaram diretamente, outros vende
ram a empresas diversas instaladas aqui 
no Brasil. Mas, na verdade em setembro, 
outubro, novembro foi a maior alta da 
soja do ano passado. 

O SR. PAULO BROSSARD - Inteira
mente de acordo. 

O Sr. Mattos Leão - Vê V. Ex.a que 
não houve abs·olutamente confisco do 
Banco do Brasil, porque era o maior pre
ço da soja. Ora, por que - pergunto a 
V. Ex.a - segurar o produto, quando 
este havia atingido um preço alto no 
mercado internacional? 

O SR. PAULO BROSSARD - Lamento 
que não me tenha feito entender. 

O Sr. Mattos Leão - Mas, V. Ex.a diz 
que foi confiscado pelo Banco do Brasil, 
0 estoque remanescente de soja justa
mente na época da colheita do trigo, que 
é em novembro ou dezembro. Foi o que 
ouvi. 

O SR. PAULO BROSSARD -Vossa Ex
celência não ouviu bem. 

O Sr. Mattos Leão - Vossa Excelên
cia há de convir que o preço mais ele
vado f·oi, justamente, em setembro, ou
tubro e novembro. Então, não havia razão 
alguma para o agricultor reter a soja. 
V. Ex.a há de convir comigo neste ponto. 
Apenas como esclarecimento, porque eu 
também sou um defensor do agricultor. 

O SR. PAULO BROSSARD- Os con
tratos de financiamento da soja se ven
ciam a trinta e um de maio. 

O Sr. Mattos Leão - Mas houve a pos
sibilidade da entrega às cooperativas. As 
.co-opera ti v as receberam financiamentos, 
o agricultor entregava à cooperativa e 
recebia o dinheiro . 

O SR. PAULO BROSSARD - Vossa 
Excelência deve dar esta explicação aos 
agricultores. 

O Sr. Mattos Leão- Aliás, eu dei. Dei 
as explicações aos agricultores. 

O SR. PAULO BROSSARD - Especial
mente, àqueles que foram constrangidos 
a entregar a sua soja no mês de junho, 
n.o período do preço mais baixo e, algu
mas semanas depois, a partir de julho, 
assistiram os preços se elevarem de ma
neira vestiginosa. 

O Sr. :M:attos Leão - Mas, V. Ex.a há 
de convir comigo, nobre Senador Paulo 
Brossard, que poderiam entregar às co
operativas, receber o dinheiro e pagar o 
financiamento do Banco. Inclusive, as 
cooperativas estavam autorizadas a rece
ber essa produção. 

O SR. PAULO BROSSARD- Vossa Ex
celência, em primeiro lugar supõe que 
todos os agricultores sejam cooperati
vados. 

O Sr. Mattos Leão - Não há neces
sidade de ser cooperativado. 

O SR. PAULO BROSSARD -E que 
todas as cooperativas tivessem recursos 
para funcionar desta forma. 

o Sr. Mattos Leão - No meu Estado 
funcionava. 

O SR. PAULO BROSSARD -A rea
lidade que venho de descrever é amar
gamente objetiva. 

Além disso e a despeito da advertên
cia em contrário de respeitáveis enti
dades, altas autoridades federais e es
taduais induziram os sojicultores a ven
der a sua soja sob a alegação de que a 
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perspectiva era de baixa e o preço de 
hoje talvez amanhã não fosse obtido. 

O Sr. Lázar,() Barboza- Permite V. Ex.a. 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza - V. Ex.a ·está 
inteiramente acobertado pelas razões. 

O SR. PAULO BROSSARD - Aliás, 
estou-me propondo a fazer um relato. 

O Sr. Lázaro Barboza - Exato. Creio, 
até, que já narrei ao Senado um fato 
ocorrido no Município de Goiatuba, em 
meu Estado, um dos maiores produtores 
agricola.s daquela região, de posse de 
uma safra enorme de soja e de algodão 
e que, em face do preço aviltante da 
soja, no começo do mês de junho se di
rigiu, diretamente, ao Ministro Pauli
nem, da Agricultura. E pediu ao Sr. Mi
nistro uma orientação direta, dizendo: 
"Sr. Ministro, colhi grande quantidade 
de soja e de algodão. O preço do algodão 
é ruim, e o preço da soja pior ainda, por"" 
que não corresponde ao custo de pro
dução. Vivo ilhado em Goiás, sem ter 
dados objetivos quanto à realidade da 
comercialização desses produtos. Assim, 
venho buscar, diretamente junto a V. 
Ex.a uma orientação. O que V. Ex.a me 
diz?" 

O Sr. Ministro da Agricultura respon
deu-lhe: "Venda a soja. O preço no mer
cado internacional cairá mais ainda. É 
mercadoria perecível a curto prazo; 
guarde o algodão e venda a soja." O 
agricultor goiano regressou um pouco 
desconfiado do Conselho Ministerial e 
fez exatamente o· contrário: vendeu o 
algodão e guardou a soja para, feliz
mente, vendê-la, 75 dias depois, a quase 
noventa cruzeiros a saca! 

O SR. PAULO BROSSARD - O depoi-. 
mento de V; Ex.a confirma, exatamente, 
o que eu acabava de dizer. 

O Sr. Lázaro Barboza - A imprensa 
nacional toda registrou, inclusive, o en
contro desse agricultor com o Sr. Mi
nistro. 

O SR. PAULO BROSSARD - Esse fato 
foi largamente divulgado. Realmente, foi 
feita a propaganda da venda da soja na
quele período em que a cotação esteve 
mais baixa. 

O Sr. Lázaro Barboza- Exatamente. 

O SR. PAULO BROSSARD - Um ano 
depois, metade do preço, metade em ter-

mos nominais, pois, para mais acentuar 
a depauperação do preço, comparado 
com o da safra anterior, sem falar na 
própria desvalorização da moeda, basta 
indicar apenas este dado: em maio de 
1973, uma tonelada de superfosfato sim
ples custava Cr$ 401,18; em maio de 74, 
Cr$ 1. 440,00; uma tonelada de superfos-
fato triplo em maio de 73 custava ..... . 
Cr$ 809,60; um ano depois, em maio de 
74, Cr$ 3.495,00; uma tonelada de uréia 
custava Cr$ 671,86 ein maio de 73 e .... 
Cr$ 3. 715,00 em maio de 1974 (Suple
mento Rural do Correio do Povo). 

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com o 
maior prazer. 

O Sr. Agenor Maria - O problema da 
soja no Sul me fez lembrar o da mamona 
no Nordeste. 

O SR. PAULO BROSSARD - E o pro
blema da mamona no Nordeste, por 
V. Ex.a abordado nesta tribuna, me fez 
lembrar o da soja, no Sul. 

O Sr. Agenor Maria - Em novembro 
de 1974, a mamona não tinha caído no 
mercado internacional. Preço étimo. Mas, 
a CACEX não liberava as exportações. 
Os industriais no Nordeste, de capital 
de giro fraco, não tinham condições sem 
exportar esse óleo e comprar as reservas 
de mamona que ainda estavam na mão 
do agricultor. O que aconteceu? A ma
mona que tinha dado Cr$ 2,00 o quilo 
em 1973, baixou por conta desse expe
diente, baixo e venal, que escamoteia e 
prejudic::J, quem trabalha e produz neste 
País, para Cr$ 0,50 o quilo. O que ocor
reu? Toda a mamona, na mão do pe
queno e médio produtor - que não tinha 
condições de poder de compra - foi 
vendida a baixo preço, ou seja, 75% a 
menos do que no ano de 1973. Fora um 
expediente da CACEX que não permiti
ra a exportação do óleo de mamona, 
quando o preço era estável no mercado 
internacional. Então, o que precisa o Se
nado entender é que a alguns comer
ciantes nesse País, o que interessa é o 
lucro fácil e imediato. Não sei por que 
as autoridades do Governo Federal ain
da não descobriram o meio de, defenden
do o produtor brasileiro, defender a eco
nomia nacional. Pois, posso afirmar a 
V. Ex.a que o que existe, no interior da 
minha região, é uma desmotivação total 
pela marginalização do homem que pro-

. duz, que sempre fica, à época de plan-
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tar, motivado e, da comercialização, jo
gado à sua própria sorte. Muito obri
gado a V. Ex.a 

O SR. PAULO BROSSARD - Agra
deço o aparte do eminente Senador pelo 
Rio Grande do Norte, que mostra, com o 
seu depoimento, a similitude de situações 
entre o Estado de S. Ex.a e o Rio Grande 
do Sul, no que tange ao agricultor e à 
agricultura. 

Depois que boa parte da produção saí
ra das mãos empobrecidas dos agricul
tores para passar às mãos dos interme
diários, o preço começou a subir. E subiu. 
Subiu. E o agricultor, especialmente o 
pequeno, viu com os seus olhos e sofreu 
na sua carne o que veio a ser a grande 
espoliação, o insigne escândalo da soja. 

Com os meus olhos eu vi o sofrimento 
dessa gente. Vi as faces sofridas, olhei 
os olhos tristes, contemplei populações 
ostentando a sua dor, a sua amargura, o 
seu sofrimento. Ninguém me contou. Eu 
vi. 

Foi tão profundo o golpe e tão intensas 
suas repercussões, que o então Governa
dor ~o Estado entendeu de explicar o 
ocorndo. Falando no "Seminário de Co
mercialização" realizado em julho de 74, 
em Porto Alegre, disse que: 

"a falta de informações foi a causa 
da crise da soja. O Estado sentiu, 
perplexo, o que acontecia no mundo, 
aguardando quase um milagre no 
que se referia ao preço da soja no 
mercado mundial. Isso fez com que 
sentíssemos que não dispúnhamos de 
informações suficientes sobre o mer
c~do internacional, pelas quais pu
dessemos efetuar a comercialização 
do nosso principal produto" (FT, 
16.VII. 74). 

Se nem informações possuíam, como 
se permitiram fazer previsões de modo a 
induzir os produtores a desfazerem-se de 
suas colheitas? 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex.a 
um aparte? (Assentimento do orador.)
Senador Paulo Brossard, acho que, na 
realidade, é uma tarefa difícil ser Go
verno. Com efeito, a agricultura do mun
do inteiro é um problema. Temos dois 
modelos. um, do mundo totalitário, de 
repúblicas socialistas em que todos os 
setores são estatizados, e aí o homem em 
vez de ser o empresário da terra é o 
escravo do Estado, trabalhando na terra; 
outro, do mundo capitalista, do nosso · 

onde temos que correr os riscos em razão 
da liberdade empresarial de que todos 
gozamos. E no mundo ocidental, os ins
trumentos que o Estado tem para defen
der, são os do seguro agrícola, do preço 
mínimo e do controle dos estoques. Em 
vez de controlar os preços, regula os 
estoques na colocação do mercado. Mas, 
evidentemente, num e noutro lado, como 
o setor da agricultura está diretamente 
vinculado à terra, ao clima, às estações 
e às intempéries, não há nenhuma pre
visão. Todos nós somos obrigados a cor
rer esses riscos. Então, as informações 
que o Governo brasileiro declara que ti
nha, eram as que só podiam ter, porque 
não poderia haver previsão, como já 
disse a V. Ex.a, sobre o que ia ocorrer 
con1 a safra futura da soja, nos Estados 
Unidos, que era o seu maior produtor. 
As informações sobre as áreas cultiva
das, da produtividade, do plantio, asse
guravam que seria uma produção de so
ja em termos dos níveis que os Estados 
Unidos tinham e estavam produzindo. A 
seca americana que veio a ocorrer de
terminou, na realidade, que essa safra 
não fosse daquela grandeza. Este fato 
causou de certo modo, uma alta dos 
preços, a partir daquele instante. Foi o 
que realmente aconteceu. Não há esca
moteação, não há espoliação, não há, 
evidentemente, confisco cambial, no se
tor da soja. 

O SR. PAULO BROSSARD- Ninguém 
falou em confisco cambial. 

O Sr. José Sarney- O que há é o livre 
jogo do mercado, porque, como disse o 
Embaixador Roberto Campos, há uma 
tendência muito grande no Brasil, em 
todo o setor. Nós devemos socializar os 
prejuízos e privatizar os lucros. Inega
velmente, pagamos esse preço, que é 
muito baixo, eu acho, em benefício da 
liberdade. Há uma contradição muito 
grande na Oposição: ao mesmo tempo 
em que combate a estatização, quer a 
liberdade politica, quando não quer li
berdade econômica; ao mesmo tempo 
em que combate a falta de liberdade, 
ela deseja uma estatização no campo. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente o nobre Senador José Sarney 
está fazendo o seu pronunciamento. 

O Sr. José Sarney - Estou aparteando 
V. Ex.a, que é um homem tão tolerante. 

O SR. PAULO BROSSARD - Vou res
ponder a V. Ex.a Sr. Presidente, S. Ex.a 
está fazendo o seu discurso. 
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O Sr. José Sarney - Estou com o 
aparte, V. Ex.a não o mantém? 

O SR. PAULO BROSSARD - Estava, 
já o havia encerrado. 

O Sr. José Sarney - V. Ex.a o encerra 
e depois me dará outro aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, o nobre Senador está fazendo o 
seu discurso, não está aparteando o meu. 
Chegou a falar aqui em confisco cambial 
da soja. Pelo amor de Deus! Alguém fa
lou aqui em confisco cambial da soja? 

O Sr. José Sarney - V. Ex.a falou em 
preço confiscatório! 
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. PAULO BROSSARD - Preço 
confiscatório é uma coisa, confisco cam
bial é outra! 

O Sr. José Sarney- V. Ex.a falou em 
preço confiscatório! 

O SR. PAULO BROSSARD- Em pre
ço confiscatório que, realmente, foi o 
pago ao pequeno produtor. É coisa dife
rente. Não pode ser confundida com con
fisco cambial! 

O Sr. José Sarney - Confiscado por 
quem? Esclareça a Casa: preço confis
catório, quem é que confiscava? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptis
ta. Fazendo soar a campainha.) - Está 
com a palavra o nobre Senador Paulo 
Brossard. 

O Sr. José Sarney- Estou estranhan
do V. Ex.a, nobre Senador Paulo Brossard, 
um homem tão calmo e tolerante. A soja 
está lhe fazendo exaltado! 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, estou estranhando o nobre Se
nador pelo Maranhão que tomou a de
fesa ... de quem? 

O Sr. José Sarney- Do Govemo! 
O SR. PAULO BROSSARD- Do Go

verno, quer dizer, então, que V. Ex.a 
atribui ao Governo o saque que sofreu o 
agricultor? Eu não tinha enunciado 
isso. 

O Sr. José Samey - V. Ex.a disse que 
o Ministro induziu os produtores a ven
derem! V. Ex.a está fazendo uma injus
tiça! 

O SR. PAULO BROSSARD - Perdão, 
ainda aqui V. Ex. a não tem razão. 

O Sr. José Sarney - V. Ex.a concor
dou com o nobre Senador por Goiás. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bap
tista. Fazendo soar a campainha.) -
Peço ao nobre Senador José Sarney que 
solicite o aparte que desejar. 

O SR. PAULO BROSSARD - Nobre 
Senador José Sarney, V. Ex.a ainda aqui 
não tem razão. Eu falei em autoridades 
federais e estaduais que haviam induzi
do o sojicultor a vender a soja, sob a 
alegação de que a perspectiva era de 
baixa e que, amanhã, talvez ele não 
obtivesse o preço de hoje. O depoimen
to de um caso concreto e que envolve a 
pessoa do Ministro da Agricultura foi 
trazido pelo Senador Lázaro Barboza. 
Mais uma vez, no afã de defender o Go
verno, V. Ex.a está deformando as pa
lavras. 

Eu não falei em nenhum instante em 
confisco cambial. 

O Sr. Lázaro Barboza - Muito bem! 
O SR. PAUL~ BR_9SSARD - Agora, 

tratando da SOJa, nao posso fazê-lo e - - ' porque nao posso, nao o fiz. Falei sim 
em preços confiscatóri·OS. Por que' con: 
fiscatórios? Porque menores que o custo 
de produção, e quando alguém trabalha 
e produz e não recebe, sequer o que in
vestiu para produzir, ele está sofrendo 
um confisco. 

Mas o eminente Senador também fa
lou, aqui, dos riscos que decorrem da li
berdade. E eu sou um dos que aceitam 
os riscos decorrentes da liberdade. Ago
ra, em matéria econômica, falar, assim 
como se estivéssemos em uma academia, 
nos riscos da liberdade, quando a rela
ção econômica se estabelece entre um 
pobre homem que trabalha em alguns 
hectares de terra e uma empresa pode
rosa e multinacional que açambarca sa
fras, parece-me uma impropriedade. 

O Sr. Lázaro Barboza- Muito bem! 
O Sr. José Samey- Então V. Ex.a não 

está condenando o Governo. V. Ex.a, 
quando fala em autoridades estaduais, 
quando fala no Ministro da Agricultura, 
quando fala exp. preços confiscatórios, V. 
Ex.a condena o regime em que nós esta
mos, da liberdade empresarial. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bap
tista) -Eminente Senador José Sarney, 
encareço a V. Ex.a que peça o aparte ao 
nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD - As auto
ridades revelaram, é o menos que se po
de dizer, uma notável incompetência na 
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condução dos problemas relacionados 
com a comercialização da soja, no ano 
de 1974. Interprete V. Ex.a como entender 
a atuação dessas autoridades. 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD -Sr. Presi
dente, estou fazendo um relato. Se o 
relato desagrada ao eminente Senador, 
pior para o relato. (Risos.) Que posso 
fazer? · 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex.a 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
-V. Ex.a, que tem demonstrado, tantas 
vezes, ser o homem do diálogo, neste ins
tante, faz com que a Casa comece a es
tranhar-lhe a intolerância (Risos.) 
quando, na realidade, estamos, apenas, 
tentando debater e fixar os pontos de 
vista de V. Ex.a Já foi o debate esclare
cedor. V. Ex. a falou em preços confisca
torios. Já teve oportunidade de dizer que 
não era do Governo. V. Ex.a falou eu 
autoridades que tinham induzido. V. Ex.a, 
também, já teve ocasião de declarar que 
não se referia, para chegar finalmente 
à razão apenas da incompetência. E V. 
Ex.a atribuiu, então, ao sistema espolia
dor em que nós vivemos. E aí é preciso 
que se fixe a posição do Partido de V. 
Ex.a, se esta é uma posição pessoal ou 
do Partido que, na realidade, determina 
esse tipo de espoliação das grandes em
presas contra os pequenos produtores. E 
talvez aí V. Ex.a encontre a solidarieda
de de toda a Casa. Agora, o que não po
demos admitir é que V. Ex.a use, para 
efeito de natureza politica, de acusar o 
Governo de imprevisão, quando no ano 
de 1974, o que o Governo teve foi a im
possibilidade de ·prever o que deveria 
acontecer, nos Estados Unidos, em rela
ção à safra da soja. 

O SR. PAULO BROSSARD- Vou pros
seguir, Sr. Presidente, para dizer, mais 
uma vez, que hei de repelir as tentati
vas de S. Ex.a, todas as vezes em que o 
eminente Senador pelo Maranhão, para 
defender o Governo, pretenda distorcer 
o meu pensamento. Hei de reagir, hei de 
protestar, a fim de que a resposta que 
S. Ex.a pretende dar, fique certo de que 
não se trata, a mim, nem a minha ora
ção, mas a forma como S. Ex.a concebeu 
um determinado raciocínio. Desde o ins
tante em que o Governo, como Governo, 
não compra um grão de soja, eu não 
posso dizer lisamente que o Governo te
nha pago preço confiscatório pela soja. 

O Sr. José Sarney - Já foi bom V. Ex.a 
esclarecer o seu pensamento. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, peço que o Senado relembre o 
que eu disse até aqui a respeito do papel 
desempenhado pelo banco financiador, 
relativamente aos agricultores, cujos 
contratos de financiamento venciam em 
31 de maio. Não é um banco privado. 

Pediria que a Casa voltasse a meditar 
sobre o que as autoridades federais e es
taduais disseram, sem reservas, acerca da 
conveniência da comercialização pronta 
da soja, naquele mês fatídico de junho 
do ano passado. 

Se não tinham elementos informati
vos, deveriam ter, pelo menos, a pru
dência em não falar, em não aconselhar. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. 
Ex.a um aparte, nobre Senador? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
muito prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza - Senador 
Paulo Brossard, V. Ex.a exemplificou que 
o Governador do seu Estado, falando 
aos agricultores, justificou o episódio da 
colheita de 1974, com a falta de infor
mações. 

O SR. PAULO BROSSARD - Textual
mente. 

O Sr. Lázaro Barooza - No que não 
foi contestado. Pelo contrário, teve a 
aquiescência do eminente Senador José 
Sarney, do Maranhão. Eu me permito 
dizer apenas o seguinte: informações 
essas que o Governo não tinha, mas que 
os exportadores tinham extremas faci
lidades em conseguir diretamente da 
Bolsa de Chicago. 

O SR. PAULO BROSSARD- Evidente. 
Parece que o Governo não tem fontes 

de informações pelo resto do mundo. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Ouço, 
com prazer, o eminente Líder. 

O Sr. Franco Montoro - Nobre Sena
dor Paulo Brossard, para reforço da ar
gumentação de V. Ex.a, e como Líder 
do Partido, declaro que V. Ex.a inter
preta, com absoluta exatidão, os fatos 
acontecidos, e, do ponto de vista de prin
cípio e doutrina, está rigorosamente den
tro do pensamento do Movimento De
mocrático Brasileiro. Invocar livre c-on-
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corrência nesta matéria, quando esta
mos no debate entre o pequeno produtor 
e as grandes firmas multinacionais, é 
fugir da realidade. É por isto que o Go
verno interfere. o Governo tem o dever 
de interferir e interfere. 

O SR. PAULO BROSSARD - Todo dia 
está interferindo. 

O Sr. Franco Montoro - Todo dia está 
interferindo. É aí que se coloca a argu
mentação precísa de V. Ex.a: o Governo 
interferiu, mas interferiu mal. 

O SR. PAULO BROSSARD - Esta é 
a questão. 

O Sr. Franco Montoro - Sim, esta é 
a questão. Ouvi, e peço que V. Ex. a me 
permita incorporar ao brilhante discur
so que faz, o que ocorreu em todo o 
Brasil, precisamente a respeito de uma 
frase do Governo e do complemento que 
lhe deu o produtor: "Plante, que o Go
verno garante", e o lucro das multina
cionais será bastante. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bap
tista) - Nobre Senador Paulo Brossard, 
comunico a V. Ex.a que faltam três mi
nutos para terminar o seu tempo regi
mental. 

O Sr. Franco Montoro - Sr. Presiden
te, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bap
tista) - Tem a palavra pela ordem, o 
nobre Senador Franco Montara. 

O Sr. Franco Montoro- Peço a V. Ex.a 
que me considere inscrito como Líder e 
conceda ao nobre Senador Paulo Brossard 
o direito de continuar a sua oportuna e 
importante alocução sobre um problema 
do maior interesse para a agricultura 
brasileira. 

O Sr. José Sarney- V. Ex.a me per
mite, nobre Senador Paulo Brossard? 
(Assentimento do orador.) Já que S. Ex.a 
o Senador Franco Montoro, teve opor
tunidade de falar das multinacionais ... 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bap
tista) -Nobre Senador José Sarney. rou 
responder ao apelo do eminente Líder, 
Senador Franco Montoro. 

Em uma das últimas reuniões aqui ve
rificadas a Presidência determinou que 
esse procedimento não seria possível. 

Sendo assim, comunico que faltam 2 
minutos para terminar o tempo do emi
nente Senador Paulo Brossard. 

O Sr. José Sarney - Nobre Senador 
Paulo Brossard, peço a V. Ex.a que me 
conceda prosseguir o aparte, pois o ter
minarei em meio minuto. 

No que respeita às multinacionais ale
gadas pelo Senador Franco Montoro, se 
V. Ex.a está fazendo combate do sistema 
com as multinacionais, evidentemente 
V. Ex.a vai receber a solidariedade de 
toda a Casa. Este aparte do Senador 
Franco Montoro passa ao largo da mi
nha pessoa, porque enquanto o Congres
so brasileiro esteve calado a respeito das 
multinacionais e dos conglomerados, fui 
o único congressista que levantou a voz, 
nesta Casa, para combater a política dos 
conglomerados. Fiz um discurso que está 
nos Anais, dizendo que esta não era a 
fórmula a ser adotada. Adverti o País, 
àquele tempo em que não se falava em 
multinacionais, nem se sabia ainda qual 
era o seu verdadeiro nome. Falava-se em. 
multinacionais globais, globais compa
nhias e etc. Tive oportunidade de, nesta 
Casa, levantar a voz a este respeito. Não 
podemos absolutamente aceitar que se 
dê - e V. Ex.a sabe que antes de 64 se 
produzia pouco mais de cem toneladas de 
soja e hoje se produz oito milhões de 
toneladas, a agricultura brasileira que 
tem crescido e modificado a vida do 
campo de tal maneira, que o Brasil pas
sou a ser um dos grandes países expor:. 
tadores de produtos primários do mun
do - não podemos absolutamente acei
tar - se possa dar uma visão de caos 
do País nesse setor. Não. Estamos vi
vendo as dificuldades de um grande País 
também no setor primário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptis
ta. Faz soar a campainha.) - Solicito 
ao eminente Senador José Sarney pedir 
o aparte, quando assim o desejar. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Pre
sidente, lamento não tenha podido fa
zer a oração que pretendia, e consulto 
a V. Ex.a se, regimentalmente, tenho 
alguma possibilidade de ocupar a tribu
na ainda na· tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bap
tista) - Esgotada a lista de oradores, 
ainda havendo tempo, V. Ex.a usará da 
palavra. 

O SR. PAULO BROSSARD- Se tiver 
oportunidade, Sr. Presidente, voltarei a 
ocupar esta tribuna ... 

O Sr. José Sarney - Com muita sa
tisfação para todos nós ... 
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O SR. PAULO BROSSARD - ... nos 
raros intervalos em que me permitir fa
lar o Senador pelo Maranhão. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bap
tista) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na Câmara 
Federal, um ilustre Deputado referiu-se, 
em termos acrimoniosos, à atuação do 
Prefeito de Barra Mansa, Sr. Féres Na
der. Na sua catilinária, deixou entrever 
uma possível irregularidade praticada 
por aquele Chefe do Executivo, que co
nheço pessoalmente, de quem sou amigo 
fraterno e correligionário. 

Para que não fique no ar uma acusa
<;ão inteiramente infundada, peço a V. 
Ex.a, Sr. Presidente, que os elementos 

. que me foram entregues pelo jovem Che
fe do Executivo barra-mansense, façam 
parte da minha fala. A rigor, o Prefeito 
de Barra Mansa, não precisava defender
se da aleivosia de que foi alvo. Mas, ho
mem de grande sensibilidade, bateu jus
tamente à minha porta, àquela onde está 
encontrando acolhida, por ser um ho
mem de bem, um homem honrado, um 
homem decente. 

Sr. Presidente, não tenho sequer o mais 
leve constrangimento em ocupar a tri
buna para apor reparos à atuação do 
digno Prefeito Féres Nader. 

Aqui tenho os elementos, e espero que 
o ilustre parlamentar, possivelmente mal 
informado e de boa fé, ocupou a tribuna, 
da outra Casa do Congresso, e tomando 
conhecimento destes dados que tenho 
em mãos, retifique nas críticas, como 
tantas vezes tenho feito aqui, e fa
rei sempre que for necessário. Ho
mem da crítica e do combate, por ser 
um homem frontal, homem de não man
d-ar dizer, dizer de frente, como tem sido 
a minha característica ao longo de toda 
a minha vida parlamentar, mas, às ve
zes, ao sabor de uma informação ou até 
do momento, posso praticar uma injus
tiça, ao ser informado, quer por carta 
ou até pessoalmente. E várias vezes as
sumi a tribuna para retificar conceitos 
emitidos assim num primeiro jato. É o 
que espero do parlamentar do meu Es
tado e do Partido adversário. Tomando 
conhecimento das críticas injustas, des
cabidas, sem conhecimento de causa ao 
Prefeito Féres Nader, venha o nobre 
Deputado retificá-las, a fim de cumprir 
rigorosamente a missão que lhe foi ou-

torgada pelo povo do Estado do Rio de 
Janeiro. Estes elementos que constituem 
resposta categórica às observações fei
tas por aquele parlamentar, os passo à 
Taquigrafia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o se
gundo tema que desejo abordar nesta 
tribuna é o seguinte: 

O Sindicato dos Oficiais Marceneiros e 
Trabalhadores nas Indústrias de Serra
rias e Móveis de Madeira do Estado do 
Rio de Janeiro, através de seu Presidente, 
Sr. Hérondines Saraiva, com o objetivo 
de obter melhorias para os trabalhadores 
que representa, convocou uma assembléia 
geral para a discussão e aprovação de 
vários assuntos que interessam direta
mente à referida classe, para o corrente 
mês. 

Serão abordados os seguintes temas de 
maior relevância: 

a) apreciação e deliberação da classe, 
consubstanciadas na ratificação do acor
do anterior celebrado no Tribunal Re
gional do Trabalho, com a competente 
autorização à Diretoria para firmar a 
respectiva ratificação, elevando-se os ín
dices de reajuste salarial para os valo
res fixados pela política salarial do Go
verno; 

b) apreciação, deliberação e ratifica
ção do pedido de extensão da base terri
torial do sindicato . para todo o Estado 
do Rio de Janeiro; 

c) apreciação e deliberação sobre a si
tuacão de filiação do Sindicato à nova 
Federação dos Trabalhadores nas In
dústrias de Construção e do Mobiliário 
do Estado do Rio de Janeiro; 

d) assuntos gerais. 
Quanto ao assunto enfocado no item 

a, o Presidente do Sindicato dos Oficiais 
Marceneiros e Trabalhadores nas Indús
trias de Serrarias e Móveis de Madeira do 
Estado do Rio de Janeiro esclareceu que 
irá propor uma outra reunião, desta fei
ta com os empregadores, a quem levará 
o elenco de reivindicações de interesse 
de seus filiados para a possível vigência 
a partir de primeiro de julho próximo 
vindouro, com a alternativa, em último 
caso, de um dissídio coletivo com o mes
mo propósito. 

Aproveitando a realização de tal efe
méride, que visa a futura melhoria da 
política salarial de todos os trabalhado
res marceneiros do Estado do Rio de Ja
neiro, quero deixar, da Tribuna do Sena-
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do, o meu irrestrito apoio e solidariedade 
a essa laboriosa categoria profissional. 
além de meus aplausos pela feliz inicia..: 
tiva do referido Sindicato. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo 
agora reportar-me à atuação da Delega
cia Regional do Trabalho, no Estado do 
Rio de Janeiro. 

Toda iniciativa que vise a uma maior 
dinamização dos serviços administrati
vos, seja de caráter público, seja parti
cular, merece sempre nosso apoio e nos
sos aplausos. É o que se pode chamar de 
racionalização do trabalho com econo
mia processual. 

Por tal razão, quero congratular-me 
com a Delegacia Regional do Trabalho, 
no Estado do Rio de Janeiro, pela inte
ligente e oportuna iniciativa de promo
ver prévios entendimentos entre empre
gadores e empregados, através da reali
zação de várias mesas-redondas, antes 
do ajuizamento das queixas no referido 
TRT. 

Tal inciativa irá abrandar a pauta da 
justica trabalhista em meu Estado, que 
se encontra sobrecarregada com julga
mentos e reclamações em grau de recur
so, trazendo, deste modo, sérios proble
mas e prejuízos às partes vencedoras. 
As mesas-redondas marcadas para o cor
rente mês são as seguintes: 

- Sindicato dos Bancários com a re
presentação dos Bancos Itaú e Banco de 
Crédito Nacional. Assuntos: aplicação do 
reajustamento normativo sobre todas as 
formas de salários e irregularidades nos 
salários dos funcionários do Banco Co
mércio Ipiranga; 

- Sindicato dos Trabalhado;res nas 
Indus,trias de Fiação e Tecelagem doe 
Cascatinha com a Cia. Petropolitana. 
Atrasos de salários; 

- Sindicato dos Empregados em Es
tabelecimentos Bancárjos com o Banco 
Econômico. Irregularidades no paga
mento dos funcionários, e Banco Auxi
liar do Estado de São Paulo - não pa
gamento de gratificações dos caixas. 

Meus parabéns. portanto, à Delegacia 
Regional do Trabalho no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Finalizando, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, congratulo-me com o Presiden
te da Federação Nacional dos Trabalha
dores em Transportes Marítimos e Flu
viais, Sr. José Levi, pela remessa, ao 
Lóide Brasileiro, da minuta da Conven
ção Coletiva de Trabalho, incluindo uma 

série de reivindicações para os maríti
mos. 

Um fato interesante a registrar é que 
o diálogo com a referida empresa esta
va suspenso desde 1971, quando foi cele
brada a última CCT. Após aquela data 
não foi possível nenhum entendimento 
que viesse beneficiar a referida .classe. 

Entre outras vantagenes que serão 
pleiteadas pela categ;oria profissional, 
através de seu Sindicato e respectiva 
Federação, inclui-se a revisão da solda
da-base no percentual de 42 por cento, 
a partir de primeiro de abril próximo 
passado. 

Quero, ainda, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, da tribuna do Senado, ma
nifestar meu incondicional apoio à essa 
laboriosa e honrada classe de trabalha
dores que não pode, por motivos oriun
dos da inflação, sofrer no seu modus 
vivendi, com a diminuição do poder 
aquisitivo de seus salários. O que se pre
tende é, apenas, a atualização da solda
da-base. Nada mais justo e merecido. 

Era· o que tinha a dizer, Sr. Presiden
te. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SE
NADOR VASCONCELOS TORRES EM SEU 
DISCURSO: 
Barra Mansa, 24 de junho de 1975. 
Caro amigo e eminente Senador Vas-

concelos Torres. 
Somente hoje tomo conhecimento do 

inteiro teor de um discurso proferido 
pelo nobre Deputado Florim Coutinho, 
na Câmara Federal, a 4 de junho cor
rente. 

Na qualidade de seu amigo pessoal, 
afilhado e correligionário é que lhe en
dereço esta, postulando o restabeleci
mento da Verdade ignorada pelo parla
mentar da Oposição. 

Recuso-me a admitir que o ilustre 
Deputado Florim, a quem não conheço, 
e a recíproca é certamente verdadeira, 
seja· um leviano, mas - sem dúvida
está muito mal informado! 

E, por mal informado, enxoval~a a 
minha dignidade pessoal, fere a mmha 
honra e macula a Administração Muni
cipal de Barra Mansa, pelo terrível "cri
me" de buscar o desenvolvimento indUs
trial de um município que se encontra
va dormitando sob as glórias conquista
das num pasado já distante! 
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É lamentável, caro Vasconcelos, que 
na Câmara Federal se levante uma voz 
-- talvez sem o saber - a serviço da
queles que, batidos nas umas e frustra
dos em suas sinistras intenções, não me 
perdoam o sucesso político e o 'êxito ad
ministrativo. 

Quando me vejo vítima de uma insi
diosa e pertinaz ·campanha que me mo
vem os meus adversários mais despre
parados para o · exercício da vida 
democrática, chego a me perguntar se 
valeu a pena emergir de uma vida pri
vada inteiramente voltada para o meu 
trabalho no Banco do Brasil, minhas 
atividades empresariais e, sobretudo, 
meu labor no campo do ensino universi
tário, fundando Faculdades que hoje 
abriga cerca de quatro mil alunos, numa 
iniciativa eminentemente particular e 
até mesmo com cará ter de pioneirismo, 
no ,Sul do nosso Estado do Rio. 

Apesar dos dissabores e das injusti
ças, .creio, porém, que as energias que 
me impulsionam a não desertar da luta 
para a qual fui convocado - e ungido 
pela vontade popular - emergem de 
uma vontade indômita de corresponder 
- através de obras imperecíveis - aos 
desejos dos que acreditaram em mim e 
ainda hoje me acalentam com a sua 
constante solidariedade. 

Vejamos agora, caro Vasconcelos, no 
essencial, de que me acusa o senhor 
Deputado Florim Coutinho que, pasme, 
chega até a pleitear a minha cassação 
com base no AI-5, que o próprio Partido 
desse parlamentar tanto condena e que 
ele mesmo afirma condenar por questão 
de consciência. Consciência que falta ao 
nobre Deputado ao agasalhar, sem mai9-
res cuidados, a impiedade dos que nao 
respeitam a honra alheia! 

Eis os fatos, caro amigo Vasconcelos: 
1 - Não pensei jamais em desapro

priar terra da mencionada (no discurso 
em questão) senhora Dona Ozília Fer
reira Leite, a quem não conheço e que 
certamente também não me conhece, 
pois não reside neste município. Sei, 
entretanto, que a referida senhora ven
deu terras de sua propriedade por preço 
superior ao que lhe foi proposto por pa
rentes seus ligados ao ramo imobiliário, 
seus sobrinhos Odilon Rezende Barbosa 
(médico) e João Melchiades Sverberi 
(empresário) - segundo estou infor
mado. 

Assim, Dona Ozília Ferreira Leite 
vendeu suas terras para quem desejou 

vendê-las e pelo preço que pareceu mais 
conveniente. Tudo sem nenhuma in
gerência do Prefeito ou de qualquer 
preposto seu. 

2 - Realmente, em razão do interesse 
de grupos industriais em se beneficiar 
dos incentivos fiscais que a Adminis
tração local lhes oferece, tive necessida
de de desapropriar uma área de 11,6 al
queires geométricos de propriedades de 
Dona Maria Decímilia e seus irmãos (to
dos citados no discurso do Deputado Flo
rim), residentes na antiga Guanabara, e 
com os quais só mantive contato depois 
cl.e c·onsumado o Decreto de desapropria
ção e cumpridas as exigências legais 
(avaliação administrativa, depósito judi
cial, imissão na posse, etc.), com o pro
pósito de, amigavelmente, em presença 
do Jornalista Juarez Modesto, apressar 
um entendimento, pois já aí os desapro-' 
priados contestavam na Justiça o valor 
da referida desapropriação, exercendo um 
direito legítimo, mas que dificultava -
e até punha em risco - a implantação 
aqui de unidades industriais do Grupo 
Matarazzo junto ao qual desenvolvi to
dos os esforços possíveis para que aqui 
se instalassem, pelo que essa indústria 
- depois de instalada - representará 
para Barra Mansa em termos econômi
cos e sociais: E para você, Vasconcelos, 
poder dimensionar essa importância 
basta lhe dizer que o Grupo Matarazzo 
(em Barra Mansa) absorverá · UM 
QUARTO DA PRODUÇÃO DE FOLHAS 
DE FLANDRES DA SIDERúRGICA NA
CIONAL! 

Em verdade, a vantagem que levo ou 
levarei nessa lamentável "história" do 
Deputado Florim Couinho é a de que, 
consumado o meu intento de desenvol
ver ainda mais o nosso parque indus
trial, certamente embarcarei a minha 
passagem pela Ac;iministração de Barra 
Mansa com sulcos profundos, pois acre
ditei sempre que assim o seria, pois esta 
é a vontade também dos que me alça
ram à Prefeitura! 

Quanto à minha vida particular, mi
nha idoneidade, minha luta, meus 
ideais não falarei aqui, pois tudo isso 
você conhece desde a minha adolescên
cia. Dê você o seu testemunho: 

Finalmente, seria muito bom que o 
Deputado do MDB soubesse que todas as 
tr::msações imobiliárias que, em caráter 
particular, eu tenha feito não se deram 
S·Ob pressão de qualquer espécie, sendo 
de notar que tenho em todos aqueles 
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dos quais comprei algumas terras bons 
amigos e disso - sem dúvida - poderão 
falar a qualquer tempo. Ademais ofere
ço também ao ilustre Deputado, se o 
desejar, a minha declaração de bens. 

Confio, caro Vasconcelos, ao que pre
sumo, que o Deputado Florim Coutinho, 
certamente um homem de bem, cuida
rá para, no recinto da Câmara, na tri
buna, restabelecer a Verdade, depois de 
convenientemente informado. 

Faça desta o uso que lhe aprouver. 
Com os agradecimentos e minha ad

miração profunda, receba o abraço do 
amigo de sempre - Féres Nader. 

A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 
MANSA DECRETA E EU SANCIONO 

A SEGUINTE: 

Deliberação n.0 1.186 
de 12 de julho de' 1973 

Concede incentivos fiscais e ou
tros benefícios às indústrias que 
vierem a se instalar no Município. 

Art. 1.0 - As indústrias que vierem a 
se instalar no Município, até 31 de de
zembro de 1976, gozarão dos incentivos 
fiscais e benefícios constantes da pre
sente Deliberação e do seu regulamento, 
cumpridas as condições que estabele
cem. 

Art. 2.0 - Os incentivos fiscais enun
ciados nesta Deliberação, comprendem a 
isenção de todos os tributos municipais 
a saber; 

I - Imposto Predial 
II- Imposto Territorial Urbano 
III - Imposto sobre Serviços de qual

quer natureza 
IV- Taxas Municipais 
Art. 3.0 - A concessão das isenções 

dos tributos municipais de que trata o 
art. 2.0 , será por período de 5 (cinco) a 
15 (quinze) anos, obedecidos as condi
ções constantes dos §§ to e 2.0 deste ar
tigo e do respectivo regulamento. 

§ 1.0
- O critério para a concessão dos 

incentivos fiscais e dos benefícios cons
tantes desta Deliberação e do seu regu
lamento, obedecerá prioritariamente, os 
seguintes fatores: 

a) Mão-de-Obra empregada; 
b) Faturamento; 
c) Natureza da Matéria-Prlma; 

d) Valor do Investimento; 
e) Destinação final do produto. 

§ 2.0 - Poderão ser levados em conta, 
desde que haja interesse público, a crité
rio do Chefe do Executivo, outros fatores 
para a concessão dos incentivos fiscais 
e benefícios previstos nesta Deliberação. 

§ 3.0 - Para a obtenção dos favores 
da presente Deliberação, o interessado 
deverá apresentar requerimento ao Che
fe do Exe.cutivo, instruído com a neces
sária documentação, da qual conste a 
comprovação do atendimento das condi
ções enumeradas e outras. que forem exi
gidas do Poder Executivo. 

Art. 4.0 - A Municipalidade poderá 
doar, gratuitamente, às indústrias que 
pretendem se instalar no Município, 
áreas de terreno pertencentes ao patri
mônio público e destinadas à implanta
ção de estabelecimentos industriais. 

Art. 5.0 - Todas as propostas de doa
ção serão encaminhadas ao Prefeito Mu
nicipal e depois apreciadas pela AsseS
soria de Planejamento. 

Parágrafo único - As doações de 
áreas de terreno, serão feitas, sempre, 
nos termos da Lei Orgânica dos Muni
cípios. 

Art. 6.0 - O Executivo, após ser ouvida 
a Assessoria de Planejamento, poderá 
conceder os incentivos fiscais e benefí
cios desta Deliberação, às indústrias já 
instaladas no Município, desde que apre
sentem plano de expansão industrial. 

Art. 7.0 - O regulamento referido nes
ta Deliberação, será baixado por Decreto 
Executivo, dentro de 30 (trinta) dias, a 
contar de sua publicação.; 

Art. 8.0 - Esta Deliberação entrará 
em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa. 
- Dr. Féres Nader, Prefeito. 

Do Diretor Executivo do SAAE/BM 
Ao Sr. Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa 

ASS/ ATIVIDADES DO SAAE/BM 
Em anexo •estamos remetendo a V. 

Ex.a, Realizações do SAAE/BM desde a 
sua criação até a presente data. 

Sem mais para o momento, aproveita
mos a oportunidade para reiterar-lhe 



-406-

protestos de elevada estima e conside
ração. 

Atenciosamente 
Robespierre Batista de Menezes, Dire

tor Executivo. 
Ao Dr. Féres Osrraia Nader 
DD. Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa 

REALIZA:ÇõES DO SAAE/BM 
a) O índice de potabilidade da água é 

de categoria internacional. 
b) Os produtos químicos utilizados, são 

de primeira qualidade. 
c) A cloração é i-igorosamente contro

lada com aparelhamento moderno. 
d) O sistema de mistura para homo

genização da sulfatação é Degrémont. 
e) A Estação de Tratamento tem um 

laboratório .completo dentro das exigên
cias modernas, com uma equipe de téc
nicos altamente capazes e responsáveis. 

f) O SAAE de Barra Mansa foi o pri
meim Serviço de Agua do País a utili
zar o sistema de colmeia. (Fabricação 
Ransen). 

Quantidade de Agua Fornecida 
Anteriomente à criação do SAAE, a 

quantidade de água abastecida era de 
3 . 500. 000,0 1/ dia tendo a Administração 
Municipal anterior aumentado para 
10.000.000,0 l/dia e a atual para 
16.000.000,0 l/dia sem prejuízo da qua
lidade, havendo mesmo aprimoramento 
no seu índice de classificação. 

Ampliação do Sistema 
a) O SAAE aumentou a rede de distri

buição para o abastecimento de água à 
cidade em mais de 400% (quatrocentos 
por cento) lançando 84.760,00 m (oiten
ta e quatro mil setecentos e sessenta 
metros, de nova rede. 

b) Ampliou de 3.200 m (três mil e du
zentos metros) de rede de esgoto para 
38.000,00 m (trinta e oito metros). 

c) 3. 326 (três mil trezentos e vinte e 
seis) novas residências abastecidas. 

d) 6 (seis) novos pontos de recalque. 
Investimentos 

O Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
já investiu desde sua implantação até 
hoje mais de Cr$ 3. DOO. 000,00 (três mi
lhões de cruzeiros) integralmente em 

obras públicas de saneamento e abas
tecimento. 

Relação Acumulada de Rede de Agua, 
construída pelo S.A.A.E. de 1.0 de março 
de 1971 à 30 de abril de 1975. 

Item 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

Bairros 

Abelhas ....... . 
Ano Bom ..... . 
Amparo ....... . 
Boa Sorte ..... . 
Bocaininha .... . 
Bom Pastor ... . 
Centro ......... . 
Cotiara ........ . 
Falcão ........ . 
Jardim Boa Vista 
Bom Pastor 
Nove de Abril .. 
Quatis ........ . 
Roberto Silveira 
São Joaquim .. . 
São Luiz ...... . 
Saudade ....... . 
San ta Maria .. . 
Verbo Divino .. . 
Vila Erigida ... . 
Vila Coringa .. . 
Vila Nova ..... . 
Vila Independên-

cia .......... . 
Vila Orlandelia 
Vista Alegre .... 

Metragem 

1.190,00 
10.400,00 
4. 500,00 
9.100,00 
4.180,00 

370,00 
16.310,00 
2.120,00 
1.260,00 

200,00 
150,00 

2.460,00 
550,00 

2.660,00 
50,00 

3. 500,00 
7.100,00 

500,00 
1. 750,00 

100,00 
4.250,00 
8.360,00 

1.200,00 
750,00 

1. 750,00 

Total ................... : . 84.760,00 
OBS.: 43.100,00 metros do total acima foram 
construidas na atual administração. 

OFíCIO DE N.0 031/75 
Em 04 de Abril de 1975. 

Do Diretor Executivo da SAAE/BM 
Ao Ex.mo Sr. Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa 

Atendendo solicitação verbal de V. 
Ex.a., pelo presente informamos que du
rante este Governo o S.A.A.E. efe,tuou 
as seguintes realizações: 

Ligações de Agua (Novos Usuários) 
1. 722 Construção de Redes de 
Agua - 39. 500,0m Construção de 
Redes de Esgoto - 9. 120,0m. 

Em igual período do Governo anterior 
temos: 

Ligações de Agua (Novos Usuários) 
- 832 Construção de Redes de Agua 
41. 872,0m Construção de Redes de 
Esgoto - não houve. 
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- Com relação ao número de empre
gados o S.A.A.E. atingiu neste Governo 
um máximo de 106, estando atualmente 
com 104, sendo que no Governo anterior 
atingiu um máximo de 126. 

- Como vê V. Ex. a além de grande 
extensão em redes de abastecimento de 
água nos novos Bairros tais como: Boa 
Sorte, parte de São Luiz, La·zareto, Rial
to, Distrito de Amparo, Vila Maria, Abe
lhas, Morro do Cruzeiro, Nove de Abril e 
melhoramentos no sistema do Distrito de 
São Joaquim, executou construção de 
rede de Esgoto Sanitário, melhorando 
consideravelmente diversos logradouros 
do Município no que se refere o sanea
mento. 

Na oportunidade, reiteramos nossos 
melhores protestos de estima e conside
ração. 

Atenciosamente. - Robespierre Batis
ta de Menezes, Diretor Executivo. 
Dr. Féres Osrraia Nader 
DD. Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa 

Decreto n.0 547, de 26 de julho de 1973 

Regulamento da Deliberação n.0 

1.186, de 12 de julho de 1973. 

O Prefeito Municipal de Barra Mansa, 
usando das atribuições do seu cargo, 
DECRETA: · 

Art. 1.0 - A fixação do prazo de que 
trata o art. 3.0 da Deliberação n .. 0 1.186, 
de 12 de julho de 1973, nos termos dos 
§§ 1.0 , 2.0 e 3.0 que estabelecem normas 
para a concessão de isenção, obedecerá 
cr'itério discriminativo de acordo com a 
seguinte escala valorativa: 

a) Mão-de-obra empregada 
pontos 

1 - até 50 operários . . . . . . . . . . 1 
2 - de 51 a 100 operários . . . . . . 2 
3 - de 101 a 200. operários . . . . 4 
4 - de 201 a 500 operários . . . . 10 
5 - mais de 500 operários . . . . 20 

b) Faturamento (Médio previsto 
nos próximos 3 anos) MENSAL 

1 - até Cr$ 1. 000. 000,00 . . . . . . 1 
2 - de Cr$ 1. 000. 001,00 a Cr$ 

2. 000.000,00 . . . . . . . . . . . . . . 2 
3 - de Cr$ 2.000.001,00 a ..... 

Cr$ 4. 000. 000,00 . . . . . . . . . . 4 
4- de Cr$ 4.000.001,00 a ..... . 

Cr$ 10.000.000,00 .. .. .. .. . 10 
5 - acima de Cr$ 10. 000. 000,00 20 

c) Natureza da Matéria-Prima 
1 - Originária do Município . . 4 
2 - Or'iginária do Estado do Rio 3 
3 - Originária dos demais esta-

dos . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 
4 - Originária do exterior 1 

d) Valor do Investimento 

1 - até Cr$ 1. 500.000,00 .. . .. . 1 
2 - de Cr$ .1. 500.001,00 a ..... . 

Cr$ 2. 500. 000,00 . . . . . . . . . . 3 
3 -de Cr$ 2.500.001,00 a ..... . 

Cr$ 5. 000. 000,00 .. . .. .. .. . 6 
4 d . - e Cr$ 5.000.001,00 a ..... . 

Cr$ 12. 500. 000,00 ..... : . .. 15 
5 - acima de Cr$ 12 . 500. 000,00 30 

c) Destinação Final do Produto 

1 - Produto de consumo . . . . . . 5 
2 - Produto intermediário . . . . 3 
3 - Produto básico . . . . . . . . . . . . 2 

Art. 2.0 
- Outros fatores poderão ser 

lev~dos ~m conta, para fim da concessão 
de ISençoes, a critério do Chefe do Exe
c:ut1vo, e deverão ser expressamente con
Slgnadas no processo próprio, aos quais, 
no despacho competente será outorgada 
valoração em pontos. 
A~. 3.0 

,_ No processo competente, 
~nalis!ldos os documentos que deverão 
mstrm-lo nos termos da Deliberação n.o 
1.186, de 12 de julho de 1973, e do pre
sente Regulamento o prazo de concessão 
de isenções de acdrdo com a contagem 
de. pontos, obedecerá à discriminação se
gumte, nos termos da escala valorativa 
anunciada nos artigos anteriores: 

1 - 5 anos . . . . . . de 7 a 10 pontos 
2 - 8 anos . . . . . . de 11 a 13 pontos 
3 - 10 anos . . . . . de 14 a 20 pontos 
4 - .12 anos : . . . . de 21 a 30 pontos 
5 - 15 anos . . . . . acima de 30 pontos 

Art. 4.0 - Os benefícios da Delibera-
ção ~.0 1.186, de 12 de julho de 1973, 
deverao ser requeridos pelos interessa
dos, juntando os comprovantes e do
cumentos especificados na mencionada 
deliberação e no presente Regulamento. 

§ 1.0 - O requerimento indicado no 
presente artigo, no que diz respeito à 
solicitação de isenções, deverá ser ins
t~uído com os comprovantes das exigên
Clas expressamente especificadas no Art. 
1.0 do presente Regulamento, e outros 
exigidos pelo Poder Público. 

§ 2.0 
- No mesmo requerimento as 

empresas interessadas em receber por 
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doação, áreas de terreno dest~nadas à 
implantação de seu complexo industrial, 
deverão consignar a pretensão, juntando 
para tanto, os seguintes documentos: 

a) prova de existência legal da fir-
ma; 

b) projeto das instalações ind,ustriais; 
c) estudo ou perfil de viabilidade em 

relação ao projeto a ser implantado. Na 
hipótese de não apresentação desse es
tudo ou perfil, deverá a empresa inte
ressada preencher o questionár'io pró
prio que lhe será fornecido pela Prefei
tura Municipal de Barra Mansa; 

d) cronograma das obras com o pra
zo para o pleno funcionamento da in
dústria; 

e) certidão negativa do imposto de 
renda; 

f) certidão negativa do INPS, cor
respondente ao último pagamento efe
tuado, dentro do exercício financeiro 
que ocorrer o pedido; 

g) certidão negativa da Prefeitura 
Municipal de Barra Mansa; 

h) lei dos 2/3. 

§ 3.0 - Tratando-se de firma nova, fi
ca excluída a obrigação de apresentar os 
documentos constantes dos itens "e" e 
''h". 

Art. 5.0 
- Os pedidos de isenção de 

tributos e doação de áreas, serão enca
minhados ao Chefe do Executivo, nos 
termos do § 1.0 do art. 5.0 da Deliberação 
n.0 1.186, de 12 de julho de 1973, deven
do ser acompanhados de uma recomen
dação da Assessoria de Planejamento, 
propondo a doação e isenções requeridas. 

Parágrafo único - Entendendo a AJ;
sessoria de Planejamento a impossibili
dade de ~tendimento do pedido, o pro
cesso sera encaminhado ao Chefe do 
Executivo com um relatório contendo os 
motivos dessa orientação. 

Art. 6.0 - Autorizada a doação pelo 
Prefeito, será determinada a avaliação 
da área a ser doada, após o que será pro
cedida a formalização do ato, quanto aos 
imóveis de que trata o art. 5.0 da Deli
beração n.0 1.186, de 12 de julho de 1973. 

Parágrafo único - Tratando-se de 
áreas excluídas do disposto no mencio
nado art. 5.0 , deverá o Prefeito encami
nhar ao Poder Legislativo, projeto de lei 

autorizando a doação, devidamente ins
truído no que diz respeito à conveniência 
de instalação da indústria, conforme es
tudos procedidos pela Assessoria de Pla
nejamento. 

Art. 7.0 - Em qualquer dos casos aci
ma mencionados, deverá figurar do ins
trumento de doação, cláusulas assecura
tórias do princípio de retrocessão, bem 
como os encargos do donatário e o pra
zo para a instalação da indústria. 

Parágrafo único - As exigências prio
ritárias de que trata este artigo, serão 
consignadas obedecendo a seguinte ori
entação mínima: 

a) reversão do imóvel doado ao pa
trimónio municipal, independente de 
qualquer interpelação ou pagamento, 
quando não for dado ao imóvel a desti
nação prevista ou quando da falta de 
cumprimento dos prazos estipulados. 

b) observância das exigências dos ór
gãos técnicos da Municipalidade, de 
acordo com as posturas municipais. 

c) prazo de seis (6) meses para o 
início das obras, contado a partir do ato 
da outorga da área e da concessão das 
l.senções, devendo a empresa obedecer, 
sob pena de nulidade dos atas mencio
nados, os prazos constantes do crono
grama apresentado. 

d) outras condições impostas pelo 
Poder Municipal, de acordo com as re
comendações da Assessoria de Planej a
menta. 

Art. 8.0 - Caso seja o pedido de con
cessão de benefícios da Deliberação n.0 

1.186, de 12 de julho de 1973, formulado 
por indústrias já instaladas no Municí
pio, prevalecerão as exigências constan
tes da deliberação mencionada e do pre
sente Regulamento, devendo ficar ex
pressamente consignado na documenta
ção a condição de empresa já instalada e 
em fase de expansão. 

Parágrafo único - Na hipótese de que 
trata este artigo, além da documentação 
normalmente exigida, deverá a empresa 
apresentar documentação provando seu 
funcionamento normal e o plano de ex
pansão a que se propõe. 

Art. 9.0 - O presente regulamento en
trará em vigor na data de sua publica
ção. 
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Art. 10 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa, 
26 de julho de 1973. - Dr. Féres Nader, 
Prefeito. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, peço a palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Tem a palavra o ilustre Líder, Sena
dor Petrônio Portella. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na confor
midade do que foi anunciado na Sessão 
de ontem, pelo Líder em exercício, Sena
dor Virgílio Távora, cabe-me, em nome 
do Governo, prestar a V. Ex.a e à Casa 
os esclarecimentos relativos a fatos ocor
ridos há poucos dias envolvendo uma 
gráfica de Brasília, e aqui denunciadas 
pelo Líder, em exercício, da Minoria o 
Senador Roberto Saturnino. ' 

Sr. Presidente, em nome do Governo 
tenho o dever de informar à Casa e em 
especial à Minoria que houve de fato di
ligência policial na gráfica, mas revesti
da de todas as cautelas legais. 

Houve ordem da autoridade competen
te para a busca e, em razão disso os 
exames se verificaram, sendo três grá
ficos detidos para a prestação de escla
recimentos, dois dos quais, em seguida, 
soltos. 

E essas providênc'ias policiais foram 
fundamentadas exatamente em dados de 
um inquérito a que se procede sobre ati
vidades subversivas do Partido Comunis
ta. 

Tudo se revestiu de cautelas, como 
manda a lei, sem qualquer abuso por 
parte da autoridade policial incumbida 
das averiguações. 

Com estes esclarecimentos presto ho
menagem à Oposição, dizendo que o seu 
protesto não teria sentido na oportuni
dade em que foi formulado se os escla
recimentos nós os tivéssemos podido 
prestar quando se fez ouvir o Líder da 
Oposição. 

O Governo, por conseguinte, deixa 
mais uma vez claro, por meu intermé
dio, que houve as diligências, não hou
ve nenhum espírito predatório - pois, 
nenhuma depredação se verificou- hou
ve as prisões consideradas indispensá
veis, duas das quais, em seguida ao de
poimento dos cidadãos, relaxadas, e ape
nas um ficando preso, para que o pro-

cesso tenha curso e outras providências 
de natureza legal possam ser ensejadas. 

Era o que me cumpria dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem!) 

O SR. FRANCO MON'l'ORO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Tem a palavra, como Líder, o nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, recebemos as in
formações que acabam de sex prestadas 
pelo nobre Líder do Governo e as trans
mitiremos aos autores da denúncia. Se 
houver alguma dúvida ou algum escla
recimento a ser solicitado, a Liderança 
do MDB voltará à tribuna. 

De qualquer maneira queremos agra
decer à Liderança da Maioria a presteza 
com que essa informação foi prestada. 

Mais do que à Oposição, esta atitude é 
uma homenagem ao Congresso Nacional. 
Representa uma praxe parlamentar que 
deve ser realmente afirmada e cultivada. 

Fatos objetivos são apresentados. A 
resposta não pode ser dada imediata
mente. Foi objeto de uma investigação, 
de um pedido de esclarecimento e, ago
ra, através da Liderança, o Governo es
clarece a Casa e aqueles que trouxeram 
suas queixas. 

Com isto, o Congresso Nacional presta 
uma contribuição da maior valia para o 
esclarecimento da preservação daqueles 
direitos fundamentais. 

O Sr. Petrônio Portella - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCO MON'l'ORO - Com 
prazer ouço o apar~e de V. Ex.a 

O Sr. Petrônio Portella - De fato, V. 
Ex.a tem razão, e minha atuação hoje 
teve esse duplo objetivo: em primeiro 
lugar, prestar os esclarecimentos a esta 
Casa do Congresso Nacional; em segun
do lugar,· prestar homenagem à Oposi
ção, que assim cumpre seu dever de so
licitar esclarecimentos, e de denunciar 
ou de protestar, quando julga que o fato 
deva ser objeto de denúncia ou de pro
testo. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agrade
ço o aditamento de V. Ex.a, que vem 
reafirmar o ponto que desejávamos des
tacar. 

Neste pequeno episódio está a raiz de 
um grande veio a ser cultivado. É preci
so, realmente, que o Congresso Nacional 
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exerça esta grande função, ao mesmo 
tempo fiscalizadora e esclarecedora da 
opinião pública. 

Hoje, com esse depo'imento tão rápido 
e objetivo, a Liderança do Governo pres
tou um serviço objetivo à grande obra 
da normalização institucional e demo
crática que todos desejamos. (Muito 
bem! Palmas. O oradGr é cumprimen
tado). 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, vou prosseguir 
na exposição que vinha fazendo. 

Segundo cálculo da Secretaria da Fa
zenda do Rio Grande do Sul, exportada 
por US$ 200,00 a tonelada e com redu
ção do !CM em 25%, deduzidas as despe
sas, ao produtor caberiam Cr$ 60,62 pe
la saca, preço considerado 'insuficiente. 

Se a Cr$ 60,00 a saca o preço era in
suficiente, é oportuno se saiba que mais 
de 38% da soja foi vendida a menos de 
Cr$ 60,00. E que dizer-se dos que por 
pouco mais de Cr$ 40,00, a menos de 
Cr$ 50,00, ou a Cr$ 50,00, e a menos de 
Cr$ 60,00, tiveram de entregar a sua co
lheita, premidos pela conspiração das 
circunstâncias antes referidas? 

Num excelente estudo realizado pela 
Comissão de Agricultura da Assembléia 
Legislativa do meu Estado, encontro es
ta passagem: 

"o prejuízo sofrido pela agricultura 
nacional é incalculável, notadamen
te pelo Estado do RGS, onde a soja 
tem uma importância acentuada na 
sua economia. Sabe-se que agricul
tores se desfizeram da sua safra de 
soja por pouco mais de Cr$ 40,00 o 
saco de 60 quilos, isto é, abaixo dos 
preços de custo e, portanto, com pre
juízo, já que não dispunham de ou
tros recursos para saldarem os com
promissos assumidos. A única medi
da tomada pelo Governo estadual 
foi a redução da alíquota do !CM 
(25%) que inic'idia sobre a soja des
tinada à exportação", Soja, p. 370 
e 371. 

Prejuízo Nacional 
A maior parte das exportações foi feita 

a menos de US$ 200,00, entre US$ 189,00 
e US$ 200,00 a tonelada, e daí se pode 
medir a extensão do dano causado ao 
agricultor e ao País. 

Só mais tarde, depois que gr.ande par
te da produção já saíra das mãos dos 
produtores, e particularmente do peque
no produtor, o preço que se estagnara 
em US$ 189,00, a tonelada, atingiu a 
casa dos 200, 220, 240, 300 dolares, foi 
US$ 342,00. Ocorre que, então, não ha
via mais soja para exportar, reservada 
que foi o restante para funcionar como 
estoque regulador. 
. Devo dizer, entre parêntesis, Sr. Pre

s~dente, que houve, ainda, uma exporta
çao de trezentas mil toneladas e esta 
atingiu até quatrocentos e dez dólares a 
tonelada mas foi uma porção pequena, 
de certa forma, estimulada pela CACEX 
e - como é fácil verificar - não che
gou a influir de modo sensível na com
posição do preço médio. 

Re&salt.a daí a primeira e gritante con
clusão: milhares, centenas de milhares 
de pessoas trabalharam, arriscaram, in
vestiram, produziram e nada ganharam. 
E com os .agricultores, o País foi igual
mente vítima não apenas da esperteza, 
cupidez e organizacão de mercadores 
internacionais, mas "também da incom
petência de autoridades nacionais. 

A imensa fortuna produzida ficou nas 
mãos, ou no bolso, dos que nada produ
ziram. 

Vale a pena repetir estes dados: embo
ra aumentasse 52,5% a exportaçãG de 
soja relativamente ao ano de 1973. Em 
74 o valor médio decresceu 22,4%, e ainda 
que a exportação de farelo e torta au
mentasse 28,4%, o valor médio diminuiu 
41,16%. 

Suponho não haja necessidade de 
nenhum esforço de linguagem para ex
primir os sentimentos de revolta das 
populações rur:ais do meu Estado, diante 
da brutal espoliação de que foram víti
mas em apenas algumas semanas. 

Fecundando-a com seu trabalho, uma 
população inteira dobrou-se sobre ,a ter
ra para dela extrair a fartura e a rique
za; investiu, dando à terra o suprimento 
dos fertilizantes; arriscou; longamente 
esperou; colheu, e a riqueza merecida e 
legítima lhe fugiu das mãos, algumas se
manas depois, para enricar aqueles que 
não tem terra, ao seu cultivo não dedi
caram um minuto de trabalho, nela nada 
investiram, não arriscaram e nada co
lheram. 

A colheita foi notável, valia e valeu 
uma fortun.a, mas os que a produziram 
ficaram mais pobres. Este é um dos da-
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dos mais impressionantes da economia 
do Rio Grande do Sul: as suas popula
ções rurais tem empobrecido. 

Segundo o presidente da Federação das 
Cooperativas de Trigo, FECOTRIGO, em 
depoimento prestado à Comissão de Agri
cultura da Assembléia do Rio Grande do 
Sul, 58,2% dos agricultores vendeu a soja 
a menos de Cr$ 65,00 e, por conseguinte 
não recebeu a remuneração assegurada 
pelo Estatuto da Terra, Lei n.0 4.504, cujo 
art. 85, § 1.0 , dispõe assim: 

"par:a a fixação do preço mínimo se 
tomará por base o custo efetivo da 
produção, acrescido das despesas de 
transporte para o mercado mais pró
ximo e da margem de lucro do pro
dutor, que não poderá ser inferior 
a trinta por cento." 

É preciso salientar, porém, mais uma 
vez, que desses 58,2% que venderam a 
menos de Cr$ 65,00, 38,4% vendeu a me
nos de Cr$ 60,00, sem falar nos que ven
deram a menos de Cr$ 50,00 e até a 
pouco mais de Cr$ 40,00. 

De outro lado, houve quem vendesse a 
Cr$ 80,00, a Cr$ 85,00, até a Cr$ 90,00 
o saco, f.atos ocorridos no segundo semes
tre, donde resulta que os preços na safra 
passada oscilaram- de quarenta e poucos 
a noventa cruzeiros. 

Com tais preços, mais de US$ 300,00 a 
tonelada, mais de Cr$ 80,00 o saco, pre
ços alcançados no fim da safra, reno
varam-se as esperanças; novo esforço dos 
agricultores e maior colheita este ano; 
a produção do Rio Grande p,assou de 
3.800.000 toneladas em 74 para 4.600.000 
em 1975. 

Que foi feito 

Depois do desastre de 74, que foi feito 
para evitar sua repetição? Como se pro
cessa a comercialização da soja? 

A ponte sobre o São Gonçalo, compro
metida há quatro anos, segundo a pala
vra ministerial, e que no ano passado 
chegou a ser interditada, continua a ser 
usada para que a soja chegue ao porto 
do Rio Grande; .a nova, que em um ano 
estaria pronta, conforme promessa ofi
cial, terá de esperar muitos sóis até que 
seja concluída. 

O Sr. Mattos Leão- V. Ex.8 me per
mite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com pra
zer. 

O Sr. Mattos Leão - V. Ex:.8 fala na 
comercialização do ano de 1975. Eu pe
diria a V. Ex.a um aparte justamente 
para abordar o problema da comerciali
zação do ano em curso, cuja colheita ter
minou .agora ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Se V. 
Ex.a me permitir ... 

O Sr. Mattos Leão - Permita-me con
cluir meu aparte, pois será bem curto. 
Na verdade, nobre Senador, houve esse 
problema que V. Ex.a abordou, no ano 
de 1974, que foi a seca nos Estados Uni
dos refletindo-se no mercado interna
cional. Mas este ano o Governo tomou 
diversas, providências, entre as quais 
como já disse, a entrega da produção 
de soja às cooperativas, inclusive :qão 
estabelecendo preço. O agricultor pode 
entregar a soja e receber o dinheiro e 
poderá estabelecer condicionamento, para 
estabelecer o preço numa época em que 
o mercado internacional oferecer condi
cões mais favoráveis. O Sr. Ministro da 
Ágricultura anunciou que comprará um 
milhão de toneladas de soja, justamente 
para desafogar o agricultor. E digo mais 
a V. Ex.8 , pois estou autorizado p.ara isso: 
se for necessário, o Governo comprará 
toda a produção de soja deste ano. No 
mercado internacional, o preço de soja 
está oscilando em torno de duzentos dó
lares a tonelada. Consideramos o preço 
insuficiente e o Governo também o en
tende, tanto que se está propondo ·a com
prar um milhão de toneladas ou toda a 
produção de soja, a fim de orientar a 
comercialização, para que o agricultor 
não tenha prejuízo. Ao preço de duzen
tos dólares a tonelada, .a saca de soja 
deve estar custando mais ou menos se
tenta e cinco cruzeiros .. Pois bem, a pro
dução norte-americana, que é a maior do 
mundo, como aqui já foi dito, que pra
ticamente controla o mercado internacio
nal de soja deverá ter um custo de cento 
e setenta a cento e· oitenta dólares a to
nelada. É evidente que eles também não 
vão ter prejuízo nessa comercialização. 
E, pela lógica, a soj,a deverá ter uma alta. 
É por isso que o Governo está interfe
rindo no mercado, por intermédio das 
cooperativas, repito, agora já com a pro
messa da compra de um milhão de to
neladas e de toda a produção de soja, se 
for necessário. Vê Ex.8 que o Governo 
está atento para o problema, que é de 
grande importância, não somente para 
o Rio Grande do Sul e o Paraná, pri
meiro e segundo produtores de soja, como 
para toda a Nação br:asileira. 
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O SR. PAULO BROSSARD- Agradeço 
o aparte do eminente Senador pelo Pa
raná. A Casa. verifica que, segundo suas 
próprias palavras, o Governo, neste ,ano 
de 1975, está procedendo de forma dife
rente daquela pela qual procedeu no ano 
de 1974. 

o Sr. Mattos Leão - Permita-me v. 
Ex.a mais um minuto? (Assentimento do 
orador.) - No ano de 1974, houve o im
previsto da seca americana, com refle
xos no mercado internacional. V. Ex.a 
há de convir, ninguém é profeta para 
saber se haveria seca ou não na América 
do Norte. 

O SR. PAULO BROSSARD - Uma 
coisa é certa e decorre das próprias pa
lavras de S. Ex.a: no ano de 1975, o Go
vel'no está tendo um cuidado que não 
teve no ano de 1974. Donde se conclui 
que as observações feitas, relativamente 
ao ano de 1974, não eram tão improce
dentes quanto poderia parecer, da vee
mência dos apartes que tive ocasião de 
ouvir. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me 
permitiria um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Se V. 
Ex. a, depois, me permitir continuar o dis
curso, eu seria muito grato. 

O Sr. Eurico Rezende - Em seguida 
ao aparte, permitirei gostosamente. Quer
me parecer, Sr. Senador Paulo Brossard, 
que, a esta altura, quando V. Ex.a con
cordou com as observações feitas pelo 
Sr. Senador Matttos Leão, data venia, 
o discurso de V. Ex.a perdeu, por inteiro, 
a finalidade. V. Ex.a vinha acentuando 
aquilo que considerava um erro de orien
tação do Governo, em 1974. O eminente 
Senador pelo Paraná afirma, com a con
cordância de V. Ex.a, que o Governo acer
tou, nas providências cautelares relati
vas a 1975. Então, vê V. Ex.a que não se 
justifica, não digo o seu discurso, mais 
uma vez brilhante, como se vezes ante
riores não bastassem, mas não se justi
fica, a esta altuta, a necessidade de v. 
Ex. a cercear os apartes. 

O SR. PAULO BROSSARD - Se V. Ex.a 
me assegurar o tempo livremente, Sr. 
Presidente, não terei nenhum problema 
em ouvir os apartes, ainda que os mais 
extensos. Note V. Ex.a que mal cheguei 
à metade do discurso, quando se esgotou 
meu tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- V. Ex.a disporá de tempo até as 18 

horas e 30 minutos e poderá conceder ou 
negar apartes. 

O SR. PAULO BROSSARD- Recolho 
o juízo do eminente Senador Eurico Re
zende, que já decretou a dispensabilidade 
do meu discurso, nesta tarde. Mas, con
tando com a benevolência do Senado, 
peço licença p.ara prosseguir. 

Estamos em fins de junho e qual a si
tuação do sojicultor? É de incerteza e 
angústia. Repete-se o quadro do ano pas
sado. A comercializacão tem sido inex
pressiva, meio milhão de toneladas foi 
exportado, sendo duzentas mil da safra 
anterior; o preço em aberto; nenhuma 
garantia que assegure a remuneração es
tipulada no Estatuto da Terra; o adian
tamento feito pelas cooperativ,as de Cr$ 
60,00, sobre o qual o agricultor paga ju
ros; a anunciada compra governamental 
de 1. 000. DOO de toneladas ao preço de 
Cr$ 75,00 não foi efetivada; nenhum qui
lo foi realmente comprado, nem o preço 
assegura a remuneração legal; abarro
tado tudo quanto se possa imaginar; dois 
a três mil caminhões permanentemente 
carregados de soja, aguardando descar
ga e assim transformados em depósitos 
ambulantes; congesti<>nado o porro do 
Rio Grande; agravados os fretes pelas 
longas esperas dos caminhões im<>bili
zados. 

O Sr. Mattos Leão - Pediria ,a V. Ex.a, 
me concedesse o aparte. (Assentimento 
do orador.) -Na verdade, o Ministro da 
Agricultura anunciou a compra de 1 mi
lhão de toneladas. 

O SR. PAULO BROSSARD - Fiz re
ferência a isso, Sr. Senador. 

O Sr. Mattos Leão - Perfeito. E digo 
mais: Comptará toda a produção de c;oja, 
.se necessário. 

O SR. PAULO BROSSARD- Também 
tive o prazer de ouvir essa declaração, 
de V. Ex.a. 

O Sr. Mattos Leão - V. Ex.a há de 
convir comigo, V. Ex.a sabe disso, que o 
mercado internacional é um mercado 
muito sensível. Ora, o Governo rnderia 
garantir o preço mínimo de 75 cruzeiros 
a saca, que seria uma remuneração um 
tanto justa, ou 80 cruzeiros. Mas, no mo
mento, no dia de hoje, não é interessante 
que o Governo, imediatamente, inicie 
essa compra porque o mercado interna
cional pode reagir e já teríamos um teto 
mínimo de produção e prejudicaria, no
bre Senador Paulo Brossard, o preço in
clusive, de comercialização da soja na 
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área internacional. Então, o Governo 
está esperando, justamente agora, a épo
ca é que a América do Norte termina o 
plantio de sua safra de soja e terá já 
uma previsão da produção. Tendo uma 
previsão da produção na América do 
Norte, que é o mercado orientador do 
mercado internacional da soja, poderá 
haver a alta - disse .a V. Ex. isso, com 
a informação do próprio Ministério -
pois o custo da produção americana é de 
180 dólares por tonelada. Terminando o 
plantio de soja, na América do Norte, 
dentro de 10 ou 15 dias teremos uma 
previsão do que ela irá produzir, e po
derá haver, inclusive, uma alta no mer
cado internacional. E é isso que o Go
verno está esperando. É isso que o Minis
tério da Agricultura está esperando. Caso 
não haja essa alta, ,afirmo a V. Ex.a -
e trago a palavra do Ministro - que será 
comprada não somente um milhão de 
toneladas de soja, mas toda a produção 
de soja, garantindo, assim, a assistência 
devida ao agricultor que produz e neces
sita ser assistido. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a é 
brilhante no AI-5 e no 477, mas em 
soja não está sendo brilhante. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sou mui
to grato à fidalguia do eminente Sena
dor ... 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.8 

(Assentimento do orador.) - Senador 
Paulo Brossard, estou ,aqui desde o início 
do seu discurso. Confesso que V. Ex. a é 
admirável não só em 477, em Constitui
ção; V. Ex.8 ..• 

O SR. PAULO BROSSARD - Em 477 
é que não sou admirável. .. 

O sr. Leite Chaves - . . . é capaz de 
prender a atenção desta Casa em soja. 
o meu Estado depois do de V. Ex.8 , é o 
maior produt~r do País. Este ano nós 
produzimos 3 milhões e 500 mil tone~a
das e .assistimos ao drama da produçao, 
inciusive a soja foi o grande eleitor nosso, 
na última vez. Quem primeiro levantou a 
bandeira de que o Governo devexia in
terferir no mercado, no ano passado, fo
mos nós no Paraná, porque vimos o ho
mem esmagado de um lado, e as multi
nacionais comprando ao preço que que
riam e, pior, usando o dinheiro~ do Banco 
do Brasil a 15% ao ano. Entao, defen
díamos na época - e não dissemos, por
que queríamos ver primeiro a sugestão 
de v. Ex.a - que o País interferisse na 
compra através da COPEC, a exemplo do 
que faz com o café. A única salvação 

que vimos. Mas, queremos dizer a V. Ex.8 

apenas para evitar os futuros apartes do 
Senador Mattos Leão que, a esta altura, 
estamos sabendo, por telegrama direto, 
qual é a produção americ.ana. Os Estados 
Unidos vão produzir este ano 40 milhões 
e 800 mil toneladas. O argumento usado 
aqui de que há oscilação no preço inter
nacional não convence, porque o con
sumo mundial da soja é de 80 milhões 
de toneladas e a produção oscila - 42 
milhões dos Estados Unidos, 6,5 milhões 
do Brasil, que este ano aumentará um 
pouco, e 9 milhões da China que não são 
exportados. De maneira, Excelência, que 
não é esse o argumento. 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex.8 

tem toda razão . 
O Sr. Leite Chaves - Fico por aqui, 

uma vez que estou ansioso de ver a solu
ção que V. Ex.a oferece, neste discurso, 
dos mais importantes e sérios proferidos 
sobre a matéria, no Senado e no Con
gresso Nacional. 

O SR. PAULO BROSSARD - Vejo que 
V. Ex.a discrepa do juizo do eminente 
Senador pelo Espírito Santo. 

O Sr. Mattos Leão - Nobre Senador 
Brossard, só para um esclarecimento ao 
eminente colega do Par.aná Senador Leite. 
Chaves. Na verdade, Senador Leite Cha
ves, . há um excesso de 9 milhões e 400 
mil toneladas, ano base de 1974/75, na 
produção internacional. São dados que 
me foram fornecidos, há um excesso na 
produção mundial, de 9 milhões e 400 mil 
toneladas. Mas esqueceu o nobre Sena
dor Leite Chaves, que existem os esto
ques reguladores do mercado internacio
nal e principalmente na América do 
Norte se adota isso, às ·vezes de dois ou 
três anos, porque é um produto impere
cível ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Quando 
convenientemente armazenado. 

O Sr. Mattos Leão - Posso informar 
.a V. Ex.8 , já que V. Ex.a abordou o pro
blema da armazenagem que, do ano pas
sado para o presente ano, houve um au
mento de armazenagem no Brasil, de 
360%. Isso tudo trabalho, naturalmente, 
das Secretarias de Agricultura, do Mi
nistério da Agricultura, e posso afirmar 
a V. Ex.8 , que no meu Estado, no Paraná, 
não existe problema de armazenagem 
de soj.a. 

O SR. PAULO BROSSARD- Parabéns 
ao Estado do Paraná ... 
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O Sr. Mattos Leão - No Rio Grande 
do Sul eu não posso afirmar. Mas, no 
Paraná, existem armazéns que ainda não 
estão lotados. 

O SR. PAULO BROSSARD -Se V. Ex.a 
me permitir, eu vou prosseguir nà minha 
exposição. 

O Sr. Agenor Maria - Senador Paulo 
Brossard, eu queria que V. Ex.a me desse 
o prazer de perlustrar humildemente o 
discurso de V. Ex.a 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
muito prazer. 

O Sr. Agenor Maria - Acredito que 
não há excedente de soja, porque a fa
rinha que pode ser fabricada da torta da 
soja, nós não estamos fabricando ainda, 
e há carência de farinha sem contar o 
óleo tirado da soja, de que há carência, 
igualmente. No mundo todo, há carência 
de alimentos. O que há, para sermoe 
francos, são os países desenvolvidos, do 
mundo ocidental, querendo retirar os 
deficits do petróleo dos países subdesen
volvidos. Essa é a grande realidade. 

O SR. PAULO BROSSARD - Dizia eu, 
Sr. Presidente, que a situação atual é de 
incerteza e angústia. 

Infcrmam os jornais do meu Estado 
que o comércio, a indústria e as prefei
turas dos municípios da "grande Santa 
Rosa", por exemplo, sofrem crise séria, 
em conseqüência da demora na comer
cialização da soja. 

Vou ler o que eles publicam: 
"o comércio- está com suas vendas 
paralizadas e as indústrias reduzin
do o número de i'uncionários. As 
prefeituras estão gastando suas últi
mas economias, para saldar as suas 
dívidas e pagar os funcionários mu
nicipais" (SP, 17. VI, última página; 
FM, do mesmo dia). 

Recolho outro depoimento, o do presi
dente da Federação da Agricultura .do 
RGS: 

"um grande volume de protesto de 
títulos vem dando entrada nos cartó
rios de vários municípios, nos últi
mos dias, em decorrência das aper
turas financeiras dos plantadores, 
que não conseguem comercializar 
sua produção de soja" (CP, 13. VI, 
pág. 21). 

Os mesmos jornais informam o que se 
passa no município de Horizontina, onde 
existe uma fábrica de trilhadeiras com 

uma produção mensal de 150 unidades. 
Vou ler: 

"está parada há três meses e já for
mou um estoque de 350 máquinas, 
porque não há mercado para o seu 
produto. A grave situação já provo
cou a dispensa de trinta dos 121 em
pregados e se não se registrarem 
vendas até o final do mês, outros 50 
empregados serão demitidos, ocasio
nando uma crise de desemprego na 
cidade, que tem cerca de cinco mil 
habitantes e uma só fábrica de im
plementas agrícolas, que não está 
admitindo novos empregados" (CP, 
13. VI, pág. 12). 

Também aqui me limitei a fazer uma 
leitura. 

Creio estar dispensado de prosseguir 
nesse amargo relato. 

De 1974 para 1975, que foi feito para 
que se não repetisse esse espetáculo som
brio? 

Uma só medida ocorre-me declinar. E, 
neste caso, mais importante, a meu juí
zo, do que aquelas que foram enumeradas 
pelo eminente Senador pelo Paraná. Não 
se ·repetiu agora o escandaloso enforca
mento bancário dos sojicultores, pois de 
31 de maio passou para 31 de julho o 
vencimento dos contratos. A medida que, 
no ano passado, quando pleiteada, foi 
cruelmente qualificada de "financiamen
to da especulação", ainda bem, foi ado
tada este ano. Fora disso não sei men
cionar outra providência. Nem a redução 
do !CM, que vigorou em 1973, nem mes
mo a não incidência do !CM sobre a par
cela do frete, por sustentar a Fazenda 
que a lei só se refere ao i'rete marítimo. 

Armazenagem 

Sr. Presidente. Tendo em vista o vo
lume e importância da produção brasi
leira, o País tem de decidir-se: ou adota 
uma política em função do desenvolvi
mento agrícola ou desiste de expandir a 
sua agricultura. Como, pelos financia
mentos, o Governo estimula as culturas, 
forçoso será que ele dê o mínimo de con
dições para que as colheitas não se per
cam, nem se aviltem os preços, como 
ocorre tradicionalmente com determina
dos produtos do meu Estado, a cebola e a 
batata de São José do Norte, de São Lou
renço, de Canguçu, por exemplo, onde 
apodrece grande parte da produção. 

Há mil e uma providências a tomar, 
mas uma a todas se sobrepõe, por sua 
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inadiabilidade. É preciso duplicar a rede 
de silos e armazéns. 

O Sr. Mattos Leão- Permite V. Ex.a. 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - O Para
ná, V. Ex. a. já informou, que não precisa 
duplicar; já aumentou. 

O Sr. Mattos Leão - Não é somente 
no Paraná, afirmei a V. Ex. a que a rede 
de armazéns, no Brasil, dados do Minis
tério da Agricultura, foram aumentadas 
em 360%, do ano passado para cá. 

O SR. PAULO BROSSARD - Já ouvi o 
aparte do nobre Senador. 

O Sr. Mattos Leão - V. Ex. a há de 
convir comigo que o Governo está atento 
para o problema. 

O SR. PAULO BROSSARD - É preciso 
duplicar a rede de silos e armazéns sob 
pena de, quanto mais produzir, mais de
pendente ficar da ganância dos especula
dores nacionais e internacionais. 

O Sr. Leite Chaves- Permite V. Ex.a. 
um aparte? (Assentimento do orador.) 

Eu gostaria que V. Ex.a. me desse o 
aparte, para fazer uma retificação à in
formação do meu ilustre colega, Senador 
Mattos Leão, a respeito da capacidade 
armazenadora do Paraná: pelo contrá
rio, não atende, Excelência. o que se 
usou, eventualmente, agora, e com gran
de encarecimento, foram os armazéns de 
café. Eu mesmo, aqui, no Senado, é que 
me levantei, na época das longas filas, 
dos contribuintes, para que o me per
mitisse maior flexibilidade nos seus ar
mazéns, a fim de que a soja ali fosse aco
lhida. Mas, é um atendimento inc~nve
niente, porque, exige um acondiciOna
mento em sacarias o que constitui gran
de ônus a cargo do produtor. De manei
ra que não existe, no Paraná, esta rede 
de silos reclamada pela soja. 

O Sr. Mattos Leão - V. Ex. a. me per
mite? Eu fui citado, nobre Senador. 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex. a. 
ocupará a tribuna. 

O Sr. Mattos Leão - Mas, uma expli
cação, um minuto. Fui citado pelo no
bre Senador Leite Chaves e acredito que 
deva dar um esclarecimento. Fiz uma 
afirmativa e o Senador Leite Chaves re
tii'icou. 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex.a. 
ocupará a tribuna e nos ilustrará a todos 
sobre o assunto e me dará todas as lições 

a este respeito. Até porque já foi dito 
que entendo de algumas coisas, mas de 
soja, positivamente, não entendo. V. Ex.a. 
tem o aparte. Peço apenas que V. Ex.a. 
me permita terminar o discurso. 

O Sr. Mattos Leão- V. Ex.a. entende 
muito de soja e eu reconheço o brilhan
tismo de V. Ex. a Peço o aparte, porque 
fui citado. O nobre Senador Leite Cha
ves fez uma retificação. Quando, na ver
dade, no Paraná, hoje - estamos falan
do do Paraná - um armazém para ar
mazenamento de soja, em cem dias, está 
prontn. Ainda há quinze dias atrás, visi
tei a região que mais produz soja, no Pa
raná, que é a região do oeste do Paraná, 
especificamente o município de Palatina, 
e constatamos que existe sobra de ar
mazéns. Visitei, no Norte do Estado, a 
cidade de Maringá. 

O SR. PAULO BROSSARD - Parabéns 
ao Paraná. 

O Sr. Mattos Leão - Existe sobra de 
armazéns. 

O SR. PAULO BROSSARD - Parabéns 
ao Paraná. 

O Sr. Mattos Leão - Por isso, não 
aceito, absolutamente, a retificação fei
ta pelo nobre Senador Leite Chaves, das 
minhas afirmativas. 

O SR. PAULO BROSSARD - Para
béns ao PaTaná. 

o Sr. Mattos Leão - Existe sobra de 
armazenagem. 

Houve um aumento de 360% no arma
zenamento, do ano passado para cá. 

O SR. PAULO BROSSARD- V. Ex.a. 
já disse. 

o Sr. Mattos Leão - Sim, mas estou 
repetindo, para caracterizar a retifica
ção que fez o nobre Senador Leite Cha
ves. 

O SR. PAULO BROSSARD - Volto a 
afirmar Sr. Presidente, embora seja je
juno nésses assuntos, que é preciso au
mentar, substancialmente, a rede de si
los e de armazéns, neste País, sob pena 
de, quanto mais p~du~ir, mais depen
dente ficar da gananc1a dos especula
dores. 

se é sabido que em maio está finda a 
colheita se é sabido que no segundo· tri
mestre Ós preços são os mais baixos, se é 
sabido que a partir do terceiro trimestre 
os preços normalmente se elevam, é 
óbvio que o País tem de estar preparado 
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para chegar, pelo menos ao terceiro tri
mestre do ano para armazenar, adequa
damente, a soja produzida, a fim de não 
perdê-la, seja pela deterioração, seja pelo 
aviltamento do preço, e se perderá na 
medida em que aumentar a produção de
sacompanhada das obras de infra-estru
tura. 

Dir-se-á que isto custa dinheiro. Custa. 
Mas é um investimento necessário. Só o 
que o Brasil perdeu nas exportações de 
1974 pagaria a mais completa rede de si
los e armazéns. Quanto custou a Transa
mazônica, Sr. Presidente, e qual a Slla ne
cessidade? Quanto custou a Ponte Rio
Niterói e qual a sua necessidade? Um Go
verno que faz tais despesas não pode ale
gar falta de recursos para investir num 
setor em que a necessidade é vital. E a 
Rio-Santos, estrada de turismo, quanto 
está custando e quanto vai custar? Esta 
estrada seria inadiável? 

Insisto, Sr. Presidente. Ou o País se 
aparelha para armazenar, conveniente
mente, milhões de toneladas de soja (e 
quem diz soja fala nos demais produtos 
agrícolas, pois as safras se superpõem), 
ou - pena de irresponsabilidade - não 
pode expandir o cultivo da leguminosa 
incomparável. Ora, a produção, tanto 
rio-grandense como nacional, tem cresci
do em ritmo intenso, e o que é mais, tem 
condições de crescer em ritmo acelerado. 

O Sr. Agenor Maria - Senador Paulo 
Brossard, permite, por i'avor, mais um 
aparte, tomando o tempo de V. Ex.a? 

O SR. PAULO BROSSARD - Ouço o 
aparte do Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria - Senado! Pa1:11o 
Brossard o discurso de V. Ex. a e mm to 
oportuno', porqu~ o qu~ entendo é que .o 
Brasil é um Pais emmentemente agn
cola. A agricultura brasileira não poderá 
ser encarada como atividade residual, te
mos que encará-la em termos econômicos 
e numa dinâmica em que possamos de
senvolver a nossa indústria, dando con
dições ao poder primário, a fim de que 
tenha poder aquisitivo para poder absor
ver o parque manufatureiro. E a econo
mia não é fenômeno. Na.hora em que se 
desenvolve, desenvolve toda uma econo
mia; na hora em que há uma quebra, em 
condições desagradáveis, desagradável 
passa a ser todo o processo. Quero con
gratular-me com V. Ex. a no apelo que 
faz para que o Governo atente para esta 
realidade, porque muitas vezes o dinhei
ro é gasto em outras atividades que não 
têm no contexto, a base maior que é a 

economia rural. li: mister que se com
preenda que o desenvolvimento deste 
País tem que ser buscado no campo, por
que é do campo que ele deverá sair. Mui
to obrigado a V. Ex. a 

O SR. PAULO BROSSARD - Muito 
grato pelo aparte do nobre Senador pelo 
Rio Grande do Norte. Continuo, Sr. Pre-
sidente. . 

E se não há limites para financiamen
to da cultura da soja, não pode haver 
procrastinação no programa de silos e 
armazéns, sem o que não tem sentido a 
largueza em matéria de financiamentos, 
nem o subsídio ora instituído para adu
bos. E quanto mais produzir mais depen
dente do exterior ficará o Brasil. Esta a 
primeira e fundamental medida a ser 
adotada, no meu entender. 

A propósito, valeria a pena confrontar 
o custo das obras feitas pelo poder pú
blico e por particulares. 

O DNPVN construiu em Rio Grande um 
terminal para· 70.000 toneladas; .uma 
cooperativa, a COTRIJUI, const~um. o 
seu para 220.000 toneladas; o pnme1ro 
pode receber 500 toneladas/hora, o s~ 
gundo 1. 000 toneladas/hora; a capaCI
dade de escoamento do primeiro é de 
1. 500 toneladas/hora, do segundo, 2. 000 
toneladas/hora; o primeiro custou 80 
milhões, o segundo, 60 milhões. Os 
números dispensam comentários. 

Transporte 

Outra pro'Vidência se refere ao trans
porte. O transporte da soja é feito por 
via ferroviária, cujas tarifas vêm de so
frer um aumento de "apenas" 25% a 
partir de 1.0 de julho, e por via rodoviá
ria, notoriamente caro. Não vou cansar 
o Senado com uma dissertação minuciosa 
do problema; direi apenas que o frete da 
tonelada de soja de Rio Grande a Ham
burgo custa menos de metade do frete 
rodoviário da zona de produção (Santa 
Rosa, Santo Augusto, Santo Angelo, Ijuí) 
ao porto do Rio Grande. 

Ijuí fica num ponto médio, carazinho 
é mais próximo, São Borja mais distante 
do porto do Rio Grande; pois bem, de 
Ijuí a Rio Grande o preço médio do 
transporte é de Cr$ 110,00, mais de 
US$13,00 por tonelada; o frete de Rio 
Grande a Rotterdam é de US$6,00, a to
nelada, menos da metade. 

Ninguém pode dar-se ao· luxo de não 
pensar em tais gravames. Dir-se-á, po
rém, que o governo não pode levar o mar 
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para dentro do Rio Grande a fim de ba
ratear o i'rete. Se não pode levar o mar, 
pode aproveitar o rio·. 

O Sr. Evandro Carreira- Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD - O Rio 
Grande é horizontalmente cortado por 
rios. Ligar o Ibicuí ao Jacuí importaria 
em dotar o Estado de uma via navegá
vel de excepcional expressão econômica. 
É a estrada mais barata para fazer, me
nos custosa para conservar e mais eco
nómica para usar. 

Dir-se-á que a obra exige verbas apre
ciáveis. Exige. Mas exige muito menos 
do que certas estradas que têm sido fei
tas. Não vou mencionar outra vez a 
transamazônica nem a faraônica ponte 
Rio-Niterói. Vou referir-me a estrada 
de turismo Rio-Santos. Sem falar na 
depredação criminosa do meio ambiente, 
lembro que em 257 quilómetros, em fase 
de conclusão, mas ainda inacabados, me
nos de metade da estrada Rio--Santos, 
de 586 quilómetros, foram gastos quase 
quatro vezes mais do que o previsto para 
o traj eto inteiro. O quilómetro está pelo 
preço de cinco milhões de cruzeiros e a 
conservação custará outro tanto (0 Esta
do de S. Paulo, 22.V,75, última página). 
É um exemplo apenas. · 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex. a 
um aparte, apenas para ilustrar? (As
sentimento do orador.) - Quero dizer a 
V. Ex.a que as contas do DNER, sobretu
do no que diz respeito à Tran.samazônica, 
até hoje não foram aprovadas no Tri
bunal de Contas da União. Há pressões 
inclusive para aprovação, mas o órgão 
não tem condições de aprová-las. Apro
veitando, nobre Senador, esse aparte, 
queria que o discurso de V. Ex. a conti
vesse esses dados por nós obtidos direta
mente da Embaixada do Brasil nos Es
tados Unidos da América, porque o Go
verno não os oferece; mas a pedido nos 
encaminhou. Veja V. Ex.a como é que a 
soja se comportou durante os últimos 
anos. 

O SR. PAULO BROSSARD- Recebo 
com o maior prazer a colaboração de 
V. Ex.a 

O Sr. Leite Chaves - Esses dados vêm 
dos Estados Unidos: grão de soja- em 
1969 a tonelada estava a Cr$ 252,00; em 
1970 a Or$ 270,00; em 1971 a Cr$ 305,00; 
em 1972 a Cr$ 344,00; em 1973 a .... . 
Cr$ 695,00. O farelo - em 1969 a ..... . 
Cr$ 74,50 - veja a gradação - em 1970 
u Cr$ 79,15 em 1971 a Cr$ 77,85; em 1972, 

a Cr$ 104,94; em 1973 a Cr$ 231,35. Ago-
ra, veja V. Ex.a o óleo: em 1969 a ..... . 
Cr$ 200,56 a tonelada; em 1970 a ..... . 
Cr$ 264,48; em 1971 a Cr$ 277,70; em 1972 
a Cr$ 233,62; em 1973 a Cr$ 436,79. Ago
ra, apenas uma parte do relatório que 
darei a V. Ex. a para um estudo mais 
aprofundado. "A partir de junho de 
1973"- isso vem dos Estados Unidos -
"contudo, os preços de soja e seus sub
produtos, ou seja, as matérias-primas, 
apresentaram ganhos excepcionais em 
quase todas as bolsas de- mercadorias, 
batendo quase todos os recordes de esto
que do subproduto". 

O SR. PAULO BROSSARD - Agrade
ço a colaboração de V. Ex. a 

O Sr. José Sarney- Permite V. Ex.a 
um breve aparte? (Assentimento do ora
dor.) Não queria que passasse sem uma 
retificação de nossa parte a afirmação, 
não muito feliz, do nobre Senador Leite 
Chaves, sobre a T·ransamazônica e as de
clarações que fez sobre o Tribunal de 
Contas da União e o custo daquela es
trada. Quero deixar aqui o meu ponto 
de vista a respeito desse assunto, e creio 
que expresso o pensamento· das Banca
das daquela área. A Transamazônica po
de ter a categoria de uma estrada de pri
meira classe, mas ela foi, sem dúvida, 
uma tomada de consciência do povo bra
sileiro, .quanto à ocupação daquela vasta 
ávea. Não podemos deixar de fazer jus
tiça a um homem que trabalhou incan
savelmente por aquela região; passou 
dias e noites trabalhando no seu Minis
tério, dedicando-se àquela obra extraor
dinária. Trata-se do ex-Ministro Mário 
Andreazza. 

O SR. PAULO BROSSARD- Prosse
guirei, Sr. Presidente, na esperança de 
poder terminar o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Quero lembrar ao nobre orador 
que faltam apenas dez minutos para o 
encerramento da Sessão. 

O Sr. Evandro Carreira - Eminente 
Senado·r Paulo Bross'ard, conceda-me um 
brevíssimo aparte. (Assentimento do 
orador.) Já disse nesta Casa que não de
vemos ser enfadonhos com a logomaquia 
da Transamazônica. Li um depoimento 
do responsável pelo desenvolvimento da 
Amazônia, que é o Dr. Hugo de Almeida. 
Ele declarou que a Transamazônica, em 
termos de colonização, i'oi um erro, que 
hoje está sendo corrigido pela SUDAM, 
que está voltando essa colonização para 
a sua viga-mestra natural, que é o rio. 
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É só consulta'!' Hugo de Almeida para 
acabar-se com a logomáquia. 

O SR. PAULO BROSSARD - Agradeço 
a V. Ex. a., eminente Senador pelo Ama
zonas, e peço a compreensão dos eminen
tes Colegas no sentido de que me permi
tam concluir a oração -que imaginava 
eu fosse tediosa, mas que terminou por 
provocar ·alguns debates vivos nesta 
tarde. 

O Sr. José Sarney - Permita-me, ape
nas, dentro do discurso de V. Ex.a. dizer 
que, diante da paisagem feita por v. Ex.a 
da crise da agricultura brasileira do se
tor primário, ela of,erece de certá modo 
uma grande dose de otimismo para o 
País. Porque, na realidade, quando pas
samos de cem mil toneladas para dez mi
lhões de toneladas ... 

O SR. PAULO BROSSARn - V. Ex. a. 
não precisa interromper-me para dizer 
isso. Todos nós acreditamos no futuro do 
País, na a gricultura do País e pox isso 
mesmo ... 

O Sr. José Sarney- V. Ex.a me deu o 
aparte e eu devo concluir. 

O SR. PAULO BROSSARD - Eu ped~ 
à Casa, eu suplico à Casa ... 

O Sr. José Sarney- V. Ex.8 que é bri
lhante, ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Nobre 
Presidente, de quanto tempo eu dispo
nho? 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - V. Ex.8 dispõe de 8 minutos. 
~ Sr. José Sarney - Só pretendo con

clmr.o a;parte que me foi dado. v. Ex.a 
que e b~lhan~e, expõe o seu pensamento 
co~ bnplantiSmo; eu que não ·tenho 0 
bnJ?antrsmo .de V. Ex.a., sou obrigado a 
faze-lo atraves de apartes sucessivos. 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex a 
ao encerrar a primeira parte do meu dis~ 
curso, disse que daria um aparte de meio 
minuto e ganhou todo o tempo! ... 

O Sr. José Sarney - Quero dizer ao 
Senador Paulo Brossard que a soja bra
sileira tem oito dólares a mais no mer
cado internacional, porque é melhor em 
sua qualidade. 

O SR. PAULO BROSSARD - E é ver
dade. A soja brasileira é melhor que a 
americana. 

O Sr. José Sarney - Não acredito que 
se plantasse e se aumentasse a produção, 
como se faz no Brasil, se houvesse deses-

tímulo; ao contrário, o que temos é falta 
de silos, o de estradas, o que representa 
o brutal crescimento desse País, o gran
de esforço que está sendo feito para o de
senvolvimento do setor primário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves. Fazendo soar a campainha.) - Fa
ço um apelo ao nobre Senador José Sax
ney para que permita ao orador, na tri
buna, concluir o seu discurso. 

Continua com a palavra o nobre se .. 
nadar Paulo Grossard. 

O SR. PAULO BROSSARD - Aliás 
outra coisa eu não disse, senão isto: ou 
o País adota uma política condizente 
com o progresso da sua agricultura ou 
então deve desistir de expandi-la. 

O Sr. José Samey- Já a adotou. 
O SR. PAULO BROSSARD - Vou 

continuar, Sr. Presidente, mais uma vez 
suplicando a benevolência dos eminen
tes Senadores, para que possa terminar 
este pobre discurso, proferido por quem, 
no juízo competente do eminente Se
nador Eurico Rezende, nada entende 
desta matéria - por isso mesmo tem 
mais dificuldades em enunciar JS seus 
pensamentos e chegar às suas conclu
sões. 

Outra medida que não pode tardar 
diz respeito ao preço mínimo •a ser fixa
do na forma da lei, e como esta pres
creve em função do custo de produção, 
a se~ estabelecido criteriosamente. In
clusive para evitar o inflacionamento no 
preço das terras e no uso delas, que tem 
ocorrido. Se eu perguntar a um órgão 
oficial o custo de produção de um saco 
de soja, ficarei sem resposta, Sr. Presi
dente. Ora, a importância da cultura 
não dispensa esse levantamento de 
custos, componentes necessários para a 
adoção de uma política agrícola. 

Maquinaria 

Enquanto os produtos agrícolas, ano 
após ano, sofrem flutuações às vezes 
dramáticas, os produtos industriais, dos 
quais a agricultura necessita, não en
contram barreiras na elevação de pre
ços. É fato notório. Darei apenas um 
exemplo, talvez dos menos expressivos. 
Dia 10 de julho de 74 um agricultor 
adquiriu por cento e quarenta e cinco 
mil cruzeiros, posta na lavoura, uma co
lhedeira automotriz Case, com as es
pecificações de estilo. Dia 15 de agosto, 
quer dizer, 35 dias após, recebeu amá
vel correspondência na qual era infor-
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mado que o preço, "atualizado", passa
va a ser de cento e noventa e cinco mil 
cruzeiros. O agricultor, que necessita da 
máquina, como alguém que é assaltado 
em estrada erma, tem de capitular, sob 
pena de perder a colheita. Até quando 
isto vai acontecer? 

Mercado Interno 

A mortalidade infantil - o juízo é 
de Décio Martins Costa -, é a "sín
tese e aguda expressão de todos os 
problemas de ordem eeonômica, so
cial e moral que ferem os povos. A 
morte das crianças, dentro do pri
meiro ano, não decorre apenas da 
singular fragilidade do seu organis
mo, mas, predominantemente das 
condições do ambiente que as cerca 
e a cuja agressividade nem sempre 
podem resistir." (Mortalidade In
fantil no RGS, 1952, pág. 3.) 

A mortalidade infantil atingiu, entre 
nós, índices alarmantes. O Jornal de 
Brasília de 22 mostrava a dolorosa si
tuação do Brasil no quadro das nações 
ocidentais. Mais de 100 em 1.000, agra
vando-se de ano para ano. 

Num povo mal alimentado, a morta
lidade infantil será maior. Ora, em ma
téria de proteína, a soja é sem igual; 
no grão de soja se concentra de 38 a 
42% de proteína, que corresponde a 
duas vezes à proteína existente na car
ne e no peixe; três vezes a existente 
nos ovos; onze vezes a existente no lei
te de vaca. É mais econômica maneira 
de adicionar proteína de alta qualidade 

à alimentação humana (Jayme de Car
li, Em Defesa da Sojicultura, pág. 5). 

A gravidade do problema e a evidência 
dos fatos dispensam outras considera
ções, agora, sobre este aspecto do pro
blema, que voltarei a abordar. Mas eles 
mostram a intensidade do interesse na
cional nessa cultura. 

Fertilizantes 
Sinto que me estendo, Sr. Presidente, 

mas não posso encerrar ·este discurso 
sem focar o problema dos fertilizantes, 
outro que reclama um pronunciamento 
especial. Vou limitar-me 'a muitc pouco. 
Vou mostrar, com os olhos nos s ... als ba
lanços, que as indústrias de fertilizantes 
tiveram os maiores lucros exatamente 
quando a sojicultura atravessou sua fa
se mais negra. Alegava-se então que os 
preços se elevavam em conseqüência do 
petróleo. Os balanços forneceram a res
posta irrespondível a essa explicação. 

Vou revelar alguns dados. Fá-lo-ei de 
forma esquemática. Os números dispen
sam comentários. 

Para melhor compreender o significa
do dos balanços convém ter presente a 
evolução dos preços de adubos. Servir
me-e! de um quadro inserto na Lavoura 
Arrozeira de fevereiro último. Esta re
vista é publicada pelo IRGA, o qual, 
por sua vez, é o terceiro acionista da 
Cia. Rio-grandense de Adubos; os dois 
outr<>s grandes acionistas e ,acionistas 
largamente majoritários são um grupo 
alemão e outro francês. Ao balanço des
sa Companhia logo farei referência. Por 
ora, o quadro evolutivo dos preços: 

ADUBOS (Por tonelada) 

Cloreto de Sulfato de Salitre do Chile Superfosfato Hiperfosfato Superfosfato 
Período Potássio Anxônio Sódio Triplo granulado Simples 

Cr$ Cr$ Cr$ 44/46% Cr$ Cr$ 

1960 8,00 8,55 11,08. 12,10 5,65 6,21 
1961 13,20 15,12 14,83 16,20 8,86 7,91 
1962 32,78 29,56 36,63 44,17 14.29 17,79 
1963 53,()4 48,94 58,13 75,91 30,32 30,o4 
1964 121,36 117,27 125,86 158,09 84,54 72,90 
1965 197,50 202,50 194,50 290,00 1(}5,50 125,00 
1966 215,00 2225,00 201,00 291,70 108,00 129,30 
1967 234,00 260,00 241,00 338,00 128,00 164,00 
1968 232.~ 230,50 314,50 328,70 140,00 190,00 
1969 295,00 290,00 359,22 390,00 170,00 240,00 
19'70 371,00 279,00 459,00 461,00 200,00 301,00 
1971 437,00 298,00 475,70 526,00 226,00 335,00 
1972 478,33 470,33 516,57 713,33 276,frl 331,67 
1973 609,00 581,00 654,00 930,00 385,00 466,00 
1974 1.099,50 996,00 2.880,Q4 1.051,25 1.235,03 

1975 
janeiro/fevereiro 1.238,00 1.810.000 2.000,00 3.545,00 1.292,00 1.429,00 . 

LAVOURA ARROZEIRA- 233 
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Oom um capital de trinta e seis mi
lhões, uma empresa com sede no Rio 
Grande, teve um lucro líquido, depois de 
feitas todas as . deduções possíveis, de 
Cr$ 7.186.182,00 em 73 e de ·cr$ ..... 
73. 696. 663,00 em 1974. 205% sobre o 
capital. Trata-se da Fertisul S.A. 

Com um capital de dezessete milhões 
em 73, outra empresa, Feisa S.A., aliás, 
do mesmo grupo que a anterior, alcan
çou um lucro de Cr$ 7.826.044,00 na
auele ano; aumentado o capital para 
vinte e cinco milhões e meio, o lucro lí
quido em 1974 foi de Cr$ 31.930. 943,00, 
ou seja, 125% sobre o capital já aumen
tado, e mediante a utilização de reser
vas. 

Com um capital de 7 milhões e meio, 
uma empresa com sede em Canoas, 
"Adubos Pampa S.A.", em 73 teve um 
lucro líquido de Cr$ 6. 056. 000,00, e um 
lucro líquido de Cr$ 28 .176. 057,00 em 
1974, sendo que, em dezembro do ano 
passado, elevou o capital, mediante a 
utilização de "lucros em suspenso", de 
7 e meio milhões para 25 milhões. Isto 
é, em dezembro, às vésperas do encer
ramento do balanço. O lucro líquido, no 
ano de 174, foi de 28 milhões de cruzei
ros. Capital: 7 r.:J.ilhões e meio. Lucro 
em 73, 6 milhões; lucro em 74, 28 mi
lhões. 

A "S.A. Cachoeirense de Fertilizantes" 
tem um capital de Cr$ 3. 600. 000,00. Seu 
lucro líquido, em 73, foi de Cr$ ..... . 
1. 628. 864,00, e de Cr$ 12 . 072 . 000,00, em 
1974. 335% sobre o ·capital. Capital 3 
milhões e 600; lucro: 12 milhões. 

O caso da "Cia. Rio-grandense de 
adubos", CRA, ainda é mais gritante. 
Seu capital, 35 milhões. Seu lucro líqui
do, em 73, foi de Cr$ 2.436.373,00; em 
1974, foi de Cr$ 68.432 .114,00. 196% so
bre o capital. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves. Fazendo soar a campainha.) - O 
tempo destinado à sessão está esgotado. 
Se. V. Ex.a puder concluir em dois mi
nutos, eu os concederei, porque há ses
são extraordinária marcada para as 18 
horas e 30 minutos. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Pre
sidente, infelizmente não poderei fazer 
todas as considerações que desejava, 
mas vou utilizar os dois minutos que 
generosamente V. Ex.11 oferece, para não 
ficar cortado o desenvolvimento do meu 
raciocínio. 

Aliás, por falar em capital, a Direto
ria propôs aumentá-lo de 35 para 105 
milhÕes - leio a Ata da Assembléia
Geral, Srs. Senadores - mas "para evi
tar eventuais divergências de interpre
tações da legislação fiscal que a apro
vação do aumento constante da pro
posta referida poderia ensejar" - leio, 
Srs. Senadores, a Ata da Assembléia
Geral de •29 de abril do corrente 
ano - a própria Diretoria alvitrou 
que o aumento fosse de 35 para 55 
milhões, ficando expres.so na mesma 
ata - no entanto, que em ses.senta 
dias nova assembléia, ·ext11aordinária, 
seria convocada para consumar o au
mento de início proposto, 105 milhões, 
sempre mediante a "incorporação de 
reservas". 

Dir-se-ia que o aumento de vendas 
explicava tamanha majoração de lucros 
de um para •outro ano. Ocorre que não 
explica, Sr. Presidente, Srs. Sen·adores. 
Para um aumento de vend•as da ordem 
de 96% (Cr$ 226.475.248,00 em 73, para 
Cr$ 442.460.258,00, em 1974), houve um 
aumento de lucro da ordem de 2. 709% 
(Cr$ 2 .436. 373,00 em 73, Cr$ ......... 
68.432 .114,00). 

Esses lucros ocorreram, Sr. Presidente, 
exatamente no ano em que a sojicultura 
sofreu o seu maior revés. 

Como não é possível fazer agricultura 
em termos racionais sem o emprego de 
fertilizantes; mas, será possível utilizar 
adubos com a escandalosa majoração de 
preços verificada? 

Agora, Sr. Presidente, como é sabido, 
o Governo concedeu um subsídio de 40%. 
O agricultor pagará menos 40% se pa
gar à vista, e a vantagem será de 31%, 
se a prazo, porque pagará juros que an
tes não pagava. E este subsídio, embora 
útil, será mais um favor à indústria de 
fertilizantes que à Agricultura. É que o 
agricultor não mais podia comprar adu
bos, transformara-se em artigo de luxo. 

Recorro à apreciação feita pela Ga
zeta Mercantil, de 23 de maio. Depois 
de mostrar que as importações de nu
trientes, até .abril deste ano, c~aíram 
34,8% em relação ao mesmo período do 
ano passado, de 321 mil toneladas para 
209 mil, diz o referido órgão da impren
sa paulista: 

"AS CAUSAS DA QUEDA 

A queda das importações de ferti
lizantes nos primeiros meses deste 
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-ano já era prevista, por este jornal, 
desde setembro do ano passado. O 
custo do adubo químico para o agri
cultor, naquela época, estava pra
ticamente quadruplicado em relação 
ao que vigo11ava um •ano antes. E, 
com isso, e com a queda quase ge
ral dos preços obtidos pela produ
ção agrícola (principalmente da so
ja, da laranja, da batata e da ma
mona), o homem do campo não se 
mostrava muito propenso a rechear 
o chão com todo o adubo recomen
dado pelos técnicos." 

Mas a questão ·não se esgota aí. Hoje 
no RGS .algo mais está sendo investiga
do, a discrepância entre a fórmula do 
adubo e a mercadoria efetivamente en
tregue. Há denúncias nesse sentido e 
denúncias que não são de hoje; con
tudo, autoridades do Ministério de Agri
cultura tem se mostrado desatentas e 
preguiçosas, quando não chegam ·a con
testar a procedência das reclamações, 
como o fez o Sr. Ministro da Agricultura, 
ao dizer, em Santos, que as fraudes "não 
são tão elevadas como .a imprensa vem 
publicando". 

O Ministério da Agricultura não está 
aparelhado para cumprir o seu dever 
legal e por isso mesmo não pode dizer 
se há ou não exagero das denúncias 
formuladas, aliás, por entidades concei
tuadas. 

Em Porto Alegre, por exemplo, o chefe 
do setor de corretivos e fertilizantes do 
grupo executivo da produção vegetal re
velou que .a laboratório não estava fun
cionando por falta de material. Resul
tado: o laboratório não foi posto em 
funcionamento, o funcionário foi afas
tado da chefia. 

Alegando que o Ministério da Agri
cultura mantinha convênios com a Se
cretaria de Agricultura do RGS e com 
a Faculdade de Agronomia, foi susten
tado que não importava na ausência 
de fiscalização o fato de o laboratório 
do Ministério não funcionar por falta de 
reagentes para as análises. A Comissão 
da Assembléia Legislativa que examina 
o problema dirigiu-se à Secretaria e à 
Faculdade para saber quantas amostras 
lhes enviara o Ministério e a quantas 
análises haviam procedido. Pelo ofício 
n.0 19-206, de 17 do corrente, .respondeu 
a Secretaria de Agricultura; pelo ofício 
081-75-DS, de 18 deste mês, respondeu 
a Faculdade de Agronomia. Ambas as 
respostas informavam que "nenhuma 

amostra foi recebida para análise" de 
1974 até o presente. Nenhuma. Assim é 
modo fácil dizer que não há falsifica
ção. Por que, Sr. Presidente, por que o 
Ministério da Agricultura procede 
assim? Esta é a pergunta que se faz 
no Rio Grande, esta a pergunta que em 
nome do Rio Grande faço eu nesta Casa 
do Congresso. 

Não há fiscalização efetiva; por con
seguinte, toda a falsificàção é possível. 

Aliás, a fraude nos fertilizantes tem 
sido comprovada. Vou dar um exemplo. 
Segundo a fórmula 9 - 36 - 12, em 
uma tonelada de adubo deve haver 
90 ks de nitrogênio, 360 de fósforo 
P20r., 120 de potássio, K 20. Já foi apu
rado que em vez de 360 quilos de fós
foro havia apenas 200; f·altavam 160. 
Como o fósforo é o nutriente mais caro, 
custa Cr$ 60,00 o quilo, o agricultor pa
gou Cr$ 960,00 em tonelada por um pro
duto que ele comprou mas não recebeu. 
Não sei que nome deva dar a isso: per
der duas vezes - no preço pago e na 
queda da produção. 

Há dias, alguns estudantes subiram 
nas árvores próximas à Faculdade de 
Direito para evitar fossem derribadas 
pela fúria predatório da administração; 
as árvores foram salvas, mas os estu
dantes esbordoados e levados ao DOPS, 
como é de bom tom nos tempos a tuais. 
Mas nada acontece a quem pratica as 
fraudes denunciadas no comércio de 
fertilizantes. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves. Fazen!W soar a campainha.) -
Apelo para a compreensão de V. Ex.8 

para encerrar o seu pronunciamento. 
O SR. PAULO BROSSARD- Encer

ro-o, Sr. Presidente, agradecendo a sua 
gentileza. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Lembro à Casa que o Senado 
está convocado para tima Sessão Extra
ordinária a realizar-se hoje, às 18 horas 
e 40 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 30, de 1975 (apresen
tado pela Comissão de Economia, como 
conclusão de seu Parecer n.0 183, de 
1975) que suspende a proibição contida 
nas Resoluções n.os 58, de 1968, 19, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que o Governo do Estado de São 
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Paulo eleve em Cr$ 927.608. 000,00 (no
vecentos e vinte e set.e milhões, seiscen
tos e oito mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo · 
Parecer, sob n.0 184, de 1975, da Comissão 

de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade e juridicidade. 

2 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Resolução n.0 31, de 1975 (apresen
tado pela Comissão de Economia, como 
conclusão de seu Parecer n.0 185, de 
1975), que suspende a proibição contida 
na Resolução n.0 58, de 1968, revigorada 

pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 
35, de 1974, todas do Senado Federal, 
para permitir que a Prefeitura Municipal 
de Sananduva (RS) eleve em ........ . 
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, 
tend() 

PARECER, sob n.0 186, de 1975, da Co
missão 
- de Constituição e Justiça, pela cons

titucionalidade e juridicidade. 
Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 35 
minutos.) 
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8l.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 24 de junho de 1975 

(Extraordinária) 

PRESID:t!:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

As 18 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Guiomard - Evandro Carreira 
-José Esteves- José Lindoso- Cat
tete Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa 
- Henrique de La Rocque - José 
Sarney - Fausto Castelo-Branco -
Helvídio Nunes - Petrônio Portella 
-Mauro Benevides- Virgílio Távo
ra - Wilson Gonçalves - Agenor 
Maria - Dinarte Mariz - Domício 
Gondim - Ruy Carneiro - Marcos 
Freire - Paulo Guerra - Wilson 
Campos - Arnon de Mello - Luiz 
Cavalcante- Teotônio Vilela- Au
gusto Franco - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu 
Cardoso - Eurico Rezende - João 
Calmon - Amaral Peixoto - Ro
berto Saturnino - Vasconcelos Tor
res - Benjamim Farah - Danton 
Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo 
Capanema - Itamar Franco - Ma
ganhães Pinto- Franco Montoro
Orestes Quércia - Orlando Zancaner 
- Benedito Ferreira - Lázaro Bar
boza - Osires Teixeira - Italívio 
Coelho - Mendes Canale - Salda
nha Derzi - Accioly Filho - Leite 
Chaves - Mattos Leão - Evelásio 
Vieira - Lenoir Vargas - Otair Be
cker -Daniel Krieger -Paulo Bros
sard - Tarso nutra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 64 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta 
a Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei 
sanci()nado : 

- N.0 115175 (n.o 178/75 na origem), de 
23 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n.0 18, de 1975 ... 
(n.0 4-B/75, na Casa de origem), que 
revoga a Lei n.0 602, de 28 de dezem
bro de 1947, que dispõe sobre o jul
gamento de aptidão para o oficialato 
dos alunos do Curso Prévio e doJ 1.0 

e 2.0 anos do Curso Superior da Es
cola Naval. (Projeto que se transfor
mou na Lei n.0 6.212, de 23 de junho 
de 1975). 

:PARECER 
N.0 193, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
D,ecreto Legislativo n.O 1, de 1975 
(n.0 1-B/75, na Câmara dos Depu
taJdos). 

Relator: Sr. Virgílio Távora 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Decreto Legislativo n.0 1, 
d:e 1975 (n.0 1-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova a decisão do Pre
residente da República que ordenou a 
execução do ato que concedeu reajusta
mento de proventos ao servidor· aposen
tado Darcy dos Santos Ribeiro, Tesou
reiro-Auxiliar do Quadro àe Pessoal àa 
Marinha. 

Sala das Comissões, em 24 de junho de 
1975. - José LindosQ, Presidente even
tual -Virgílio Távora, Relator- Men
des Canal~ - Orlptdo Zancaner. 
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ANEXO AO PARECER 
N.0 193, de 1975 

Redação final do Projeto de Decre-
to Legislativo n.0 1, de 1975 ..... . 
(n.0 1-B/75, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 72, § 7.0 da 
Constituição, e eu, Presidente do Senado 
Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.o , de 1975 

Referenda o ato do Presidente da 
República que concedeu reajusta
mento de proventos ao servidor apo
sentado Darcy dos Santos Ribeiro, 
Tesoureiro-Auxiliar ·do Quadro de 
Pessoal do Ministério da Marinha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

- É referendado o ato do Pre
sidente da República que concedeu rea
justamento de proventos ao servidor apo
sentado Darcy dos Santos Ribeiro, Te
soureiro-Auxiliar do Quadro de Pessoal 
do Ministério da Marinha. 

Art. 2.0 - Este decreto legislativo en
tra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PARECER 
N.0 194, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação do vencido, para o 
segundo turno regimental, do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 136, de 
1973. 

Relator: Sr. Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redação do 

vencido, para o segundo turno regimen
tal, do Projeto de Lei do Senado n.0 136, 
de 1973, que determina a inscrição, nos 
volantes de prognósticos esportivos, de 
dizeres alusivos ao dever do voto. 

Sala das Comissões, em 24 de junho 
de 1975. - José Lindoso, Presidente 
eventual - Mendes Canale, Relator -
Orlando Zancaner - Virgílio Távora. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 194, de 1975 

Redação do vencido, para o segun
do turno regimental, do Projeto de 
Lei do Senado n.0 136, d.e 1973, que 
determina a inscrição nos volantes 
de prognósticos esportivos, de dize
res alusivos ao dever do voto. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Os volantes de prognósti

cos esportivos da Loteria Esportiva Fe-

dera!, instituída pelo Decreto-Lei .... 
n.0 594, de 27 de maio de 1969, durante os 
3 (três) meses que antecedem às elei
ções para as Casas Legislativas e Pre
feituras Municipais, conterão dizeres 
alusivos ao dever de votar e de exorta
ção a que não haja votos nulos ou em 
branco. 

Art. 2.0 - O Tribunal Superior Elei
toral, no prazo de 30 (trinta) dias, bai
xará as instruções necessárias ao cum
primento do disposto nesta lei. 

Art. 3.0 - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4.0 -Revogam-se as disposições 
em contrário. 

PARECER 
N.0 195, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do P:rojeto de 
Lei do Senado n.0 72, de 1974. 

Relator: Sr. Orlando Zancaner 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Lei do Senado n.0 72, de 
1974, que acrescenta parágrafo ao art. 46, 
da Lei n.0 5.108, de 21 de setembro de 
1966, "que institui o Código Nacional de 
Trânsito". 

Sala das Comissões, em 24 de junho de 
1975. - José Lindoso, Presidente even
tual - Orlando Zancaner, Relator 
Mendes Canale - Virgílio Távora. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 195, de 1975 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n.O 72, de 1974, que acrescen
ta parágrafo ao art. 46 da Lei ... 
n.0 5.108, de 21 de setembro de 1966, 
"que institui o Código· Nacional de 
Trânsito". 

O Congresso Nacional· decreta: 
Art.1.0 - O art. 46 da Lei n.0 5.108, 

de 21 de setembro de 1966, "que institui 
o Código Nacional de Trânsito", passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 2.0 , re
numerando o seu parágrafo único para 
§ l,O: 

"§.2.0 - Em qualquer hipótese é ve
dado o transporte de escolares, me
nores de 14 (quatorze) anos, sem a 
presença, no veículo, de pessoa de
dicada exclusivamente à fiscaliza
ção e proteção dos mesmos." 

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 108, de 1975 

Altera dispositivos do art. 27 da Lei 
n.0 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
que dispõe S()bre a política e as Ins
.tituições Monetárias, Bancárias e 
Creditícias. Cria () Conselho Mone
tário Nacional, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

- O § 1.0 do art. 27 da Lei 
n.0 4. 595, de 31 de dezembro de 1964, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1.0 - O disposto nesse artigo se apli
ca também às instituições financeiras 
que hajam optado pelo regime previsto 
na Seção VIII da Lei n.0 4. 728, de 14 
de julho de 1964. 

Art. 2.0 
- A presente lei entra em vi

gor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 

- Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
Tal proposição foi aprovada unanime

mente pelo X Congresso Nacional de 
Bancos, realizado em Fortaleza, de 28 
a 31 de outubro de 1974. 

Não parece haver razões para que se 
vede às instituições financeiras a utili
zação da sistemática das sociedades anô
nimas de capital autorizado, prevista na 
Seção VIII da Lei n.0 4. 728. 

Poderão os Bancos programas muito 
mais adequadamente a captação a rea
lizar de recursos próprios se forem au
torizados a valer-se dessas fórmulas. 

Nada justifica se imponha aos Bancos 
em pleno funcionamento a restrição de 
deverem recolher ao Banco Central as 
quantias recebidas dos subscritores de 
ações, quando dos aumentos de capital. 
Autorizados a receber depósitos do pú
blico idôneos necessariamente para a 
guarda de recursos de terceiros - fis
calizados, ademais, pelo próprio Banco 
Central -, nada explicará se vede aos 
Bancos em funcionamento a guarda de 
valores destinados exatamente a se in
tegrarem no patrimônio do Banco. Há 

flagrante contradição entre a finalidade 
das instituições bancárias e a restrição 
que assim lhes foi imposta. 

Por outro lado, existe motivo relevan
te para fazer cessar a restrição. É que os 
subscritores dos aumentos de capital de 
um Banco se colocam normalmente entre 
os depositantes do próprio Banco. Dessa 
forma, as subscrições de aumentos de 
c apita 1 concretizadas naturalmente 
quando o Banco sente a necessidade de 
novos recursos - têm paradoxalmente, 
o efeito de transferir, das contas de de
pósito do Banco para as contas indis
poníveis do Banco Central, recursos que 
até então sirvam ao giro do Banco. Des
sa forma, o disposto no § 1.0 do art. 27 
gera, sem nenhum motivo, situações de 
iliquidez que é indispensável superar. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 
1975. - Italívio Coelho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 4. 595, 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre. a Politica e as Ins.:. 
tituicões Monetárias, Bancárias e 
Creditícias, cria o Conselho Mone
tário Nacional, e dá outras provi
dências. 

Art. 27. - Na subscrição do capital 
inicial e na de seus aumentos em moeda 
corrente, será exigida no ato a realiza
ção de, pelo menos, 50% (c~nqüenta por 
cento) do montante subscnto. 

§ 1.0 - As quantias recebidas dos 
subscritores de ações serão recolhidas no 
prazo de 5 (cinco) dias, contados do re
cebimento ao Banco Central da Repú
blica do Brasil, permanecendo indispo
níveis até a solução do respectivo pro
cesso. 

o •••• o •• o •••• o •• ' •••••• o ••• o. o •••• o. o •• o 

LEI N.0 4. 728, 
DE 14 DE JULHO DE 1964 

Disciplina o mercado de capitais e 
estabelece medidas para o seu de
senvolvimento. 
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SEÇAO VUI 

Sociedades anônimas de capital 
autorizado 

Art. 45 - As sociedades a n ô n i m a s 
cujas ações sejam nominativas, ou en
dossáveis, poderão ser constituídas com 
capital subscrito inferior ao autorizado 
pelos estatuto social. · 

§ 1.0 - .As sociedades referidas neste 
artigo poderão, outrossim, aumentar o 
seu capital autorizado, independente
mente de subscrição, ou com a subscrição 
imediata, de apenas parte do aumento. 

§ 2.0 -Em todas as publicações e do
cumentos em que declarar o seti capital, 
a sociedade com capital autorizado de
verá indicar o montante do seu capital 
subscrito e integralizado. 

§ 3.0 - A emissão de ações dentro dos 
limites do capital autorizado não importa 
modificação do estatuto social. 

§ 4.0 - Dentro de 30 (trinta) dia.s de 
cada emissão de ações do capital autori
zado, a Diretoria da sociedade registrará 
o aumento do capital subscrito, mediante 
requerimento ao Registro do Comércio. 

§ 5.0 - Na subscrição de ações de so
ciedade de capital autorizado, o mínimo 
de integralização inicial será fixado pelo 
Conselho Monetário Nacional, e as im
portâncias correspondentes poderão ser 
recebidas pela sociedade, independente
mente de depósito bancário. 

§ 6.0 - As sociedades referidas neste 
artigo não poderão emitir ações CvetadQ) 
de gozo ou fruição, ou partes beneficiá
rias. 

Art. 46 - O estatuto da sociedade com 
capital autorizado regulará obrigatoria
mente: 

I - a emissão e colocação das ações 
com prévia. aprovação da assembléia ge
ral ou por deliberação da diretoria; 

n - as condições de subscrição e in
tegralização a serem observadas pela 
assembléia geral ou pela Diretoria, na 
emissão e colocação das ações de capital 
autorizado; 

III - a emissão e colocação das ações, 
com ou sem preferência para os acio
nistas da sociedade, e as condições do 
exercício do direito de preferência, quan
do houver. 

§ 1.0 - As ações do capital autoriza
do não podem ser colocadas por valor 
inferior ao nominal. 

§ 2.0 
- Salvo disposição expressa no 

estatuto social, a emissão de ações para 
integralização em bens ou créditos, de
penderá de prévia aprovação pela as
sembléia geral. 

§ 3.0 
- Nem o estatuto social nem a 

assembléia geral poderão negar a pre
ferência dos acionistas à subscrição das 
ações emitidas que se destinem à colo-
cação: · 

a) por valor inferior ao de sua cota
ção em Bolsa, se as ações da sociedade 
forem negociáveis nas Bolsas de Valores; 
ou 

b) por valor inferior ao do patrimônio 
líquido, se as ações da sociedade não 
tiverem cotação nas Bolsas de Valores. 

§ 4.0 
- Quando a emissão de ações se 

processar por deliberação da Diretoria, 
será abrigatória a prévia audiência do 
Conselho Fiscal. 

Art. 47 - As oociedades anônimas de 
capital autorizado somente poderão ad
quirir as próprias ações mediante a apli
cação de lucros acumulados ou capital 
excedente, e sem redução do capital 
subscrito, ou por doação. 

§ 1.0 
- O capital em circulação da 

sociedade corresponde ao subscrito me
nos as ações adquiridas e em tesouraria. 

§ 2.0 
- As acões em tesouraria na so

ciedade não térão direito de voto en
quanto não forem novamente colocadas 
no mercado. 

Art. 48 - Nas condições· previstas no 
estatuto, ou aprovadas pela assembléia 
geral, a sociedade poderá assegurar op
ções para a subscrição futura de ações 
do capital autorizado. 
•••••••••••• o ••• o • o o o o •• o ••••• o ••• o ••••• 

••••• o •• o •• o. o •• o •••••••••• o •• o ••• o ••••• 

••• o o o. o •• o ••• o •••••• o •••• o ••••••• o o •••• 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça, de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 109, de 1975 

Fixa normas para a expedição de 
passaportes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

- Todos os passaportes terão 
o mesmo formato, tamanho e cor. 

Art. 2.0 
- li: vedado fazer qualquer 

menção, sinal ou impressão, na face ex
terna do passaporte, que possa identifi· 
car a qualificação funcional do porta-
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àor ou o fato de estar o mesmo em 
missão oficial. 

Parágrafo único - Nos passaportes di
plomático e especiais os dados referen
tes à qualificação funcional do portador 
constarão da página dedicada à identi
ficação pessoal. 

Art. 3.0 - O Poder Executivo regula
mentará esta lei no prazo de 90 (noven
ta) dias. 

Art. 4.0 
- Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário·. 

Justificação 

O presente projeto de lei visa pôr 
termo a uma injustificada prática que 
vem sendo adotada, de há muito tempo, 
pelas autoridades responsáveis pela ex
pedição de passaportes. 

Por força dos regulamentos adminis
trativos em vigor, existem atualmente no 
Brasil três tipos de passaportes: os di
plomáticos, privativos das mais altas au
toridades da República e dos membros do 
corpo diplomático e consular; os espe
ciais, concedidos às demais autoridades e 
às pessoas que viajam para fim de utili
dade pública; e os comuns, expedidos 
para os cidadãos brasileiros de um modo 
geral. 

A necessidade de se estabelecer dife
rentes categorias de passaportes decorre 
dos diversos graus de regalias que são 
reconhecidos aos respectivos portadores 
no estrangeiro. Para uns a chamada 
imunidade diplomática, para outros a 
imunidade funcional, e finalmente os 
demais devem se submeter ao regime de 
direito comum vigente no pais onde se 
encontrem. 

Tudo isto é normal e conforme o con
sagrado pelas normas costumeiras de 
direito internacional no que tange ao 
tratamento a ser dispensado a represen
tantes oficiais estrangeiros. 

É, entretanto, inadmissível e mesmo 
ilegal que um ou outro brasileiro possa 
receber, em território nacional, trata
mento diferenciado pela só razão de 
estar se dirigindo ~o estrangeiro em 
missão oificial ou de lá estar voltando 
nesta qualidade. Aqui todos são iguais 
perante a lei. No exterior os privilégios 
se justificam porque são um meio de 
assegurar o bom desempenho da missão. 

Consagrou-se a prática, entre nossas 
autoridades, de diferenciar os passapor-

tes pela cor da capa externa: vermelha 
para os diplomáticos; azul para os espe
ciais; e verde para os comuns. 

Foi escolhida a pior fórmula. Ela pode 
ensejar interpretações errôneas quanto 
ao conceito, extensão e finalidade das 
prerrogativas que, como dissemos, exis
tem só no estrangeiro. Funcionários me
nos avisados podem se sentir impelidos 
a conceder tratamento preferencial in
justificado, senão ilegal, a determinadas 
pessoas, em detrimento de outras, pelo 
só fato de serem portadoras de um pas
saporte de cor diferente. 

A face externa de todo o passaporte 
deve ser igual. Qualquer referência re
lativa à qualidade pessoal do portador só 
deve constar da página dedicada à iden
tificação do portador. 

O princípio da igualdade de todos pe
rante a lei é hoje reconhecidamente um 
direito fundamental do homem, consa
grado nos ordenamentos jurídicos de to
dos os povos cultos. 

As Constituições brasileiras consagra
ram a isonomia legal como um dogma 
de direito público, um autêntico postu
lado jurídico-filosófico. 

O eminente jurista Francisco Campos, 
discorrendo sobre o assunto, assim se 
manifestou: 

"A garantia da igualdade perante a 
lei não ocupa o primeiro lugar na 
enumeração das garantias constitu
cionais em razão de escolha arbitrá
ria, por mera casualidade ou por 
motivo de uma obscura preferência 
literária. Coube-lhe o primeiro lugar, 
ou a primazia na enumeração das 
garantias constitucionais para signi
ficar, de modo preciso, que as demais 
garantias se encontram sob a regên
cia do postulado constitucional da 
igualdade perante a lei, ou que a 
constituição assegura as demais ga
rantias mediante a condição de que 
estas se estendam, com igualdade, a 
todos os indivíduos que se encontram 
na mesma situação que a lei haja 
tomado como critério para a formu
lação do preceito jurídico que lhe 
serve de conteúdo." 

É verdade que o princípio de igual
dade perante a lei não exclui a desi
gualdade de tratamento em face da 
particularidade de situações distintas. 
Entretanto, qualquer discriminação deve 
ser restrita ao que for rigorosamente 
necessário. 
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Neste passo a proposição se ajusta ao 
espírito e a. letra da norma constitu
cional pois, se por um lado visa abolir 
a distinção de cor na capa dos passa
portes, por outro reconhece a legitimi
dade da prática, até hoje adotada, de 
diferenciar, em três, as categorias de 
passaportes, segundo a qualificação pes
soal do portador. 

Estamos certos que, adotando o pre
sente projeto de lei, estará o Congresso 
Nacional abolindo uma discriminação 
injustificável que há muitos anos vem 
se perpetrando. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 
1!:!75. - Vasconcelos Torres. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Os projetas serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. L0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 257, de 1975 

Nos termos do art. 282, do Regimento 
Interno, requeiro a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado n.0 20, de 
1975, e n.o 62, de 1973. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 
1975. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Goncal
ves) - O requerimento será publicado e 
incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
disposto no art. 279, item I, letra c, n.0 8, 
do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Discussão, em turno único, do Pro

jeto de Resolução n.0 30, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia como conclusão de seu Pare
cer n.0 183, de 1975), que suspende a 
proibição contida nas Resoluções n.os 
58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 1972 
-e 35, de 1974 para permitir que o 
Governo do Estado de São Paulo 
eleve em Cr$ 927.608.000,00 (nove
centos e vinte e sete milhões, seis
centos e oito mil cruzeiros) o mon-

tante de sua dívida consolidada, ten
do 
PARECER, sob n.0 184, de 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

Item 2 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n.0 31, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia como conclusão de seu Pare
cer n.o 185, de 1975), que suspende a 
proibição contida na Resolução n.0 

58, de 1968, revigorada pelas de n.os 
79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, 
todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de 
Sananduva (RS) eleve em Cr$ ... 
500.000 00 (quinhentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 
PARECER sob n.0 186, de 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
fazer uuso da palavra, encerrarei a dis
cussão. 

Encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Projeto vai à Comissão de Redação. 

Sobre a mesa, redações finais das pro-
posições aprovadas na Ordem do Dia 
que, nos termos do Parágrafo único do 
art. 355 do Regimento Interno, se não 
houver objeção do Plenário, vão ser li
das pelo Sr. Lo-secretário. (Pausa.) 
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São lidas as seguintes redações finais: 

PARECER 
N.0 196, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Resolução n.0 30, de 197~. 

Relator: Sr. Mendes Canale 

A Comissão apresenta a redação fi
nal do Projeto de Resolução n.0 30, de 
1975, que suspende a proibição contida 
nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para per
mitir que o Governo do Estado de São 
Paulo eleve em Cr$ 927.608.000,00 (no
vecentos e vinte e sete milhões, seiscen
tos e oito mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 24 de junho de 
1975. - José Lindoso, Presidente even
tual - Mendes Canale, Relator - Or
lando Zancaner - Virgílio Távora. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 196, de 1975 

Redação final do Projeto de Re
solução n.0 30, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.o , de 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, para. 
permitir que o Governo do Estado de 
São Paulo eleve em Cr$ 
927. 608. 000,00 (novecentos e vinte e 
sete milhões, seiscentos e oito mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida. 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição 

constante do art. 1.0 da Resolução n.0 

58, de 1968, revigorada pelas de n.os 79, 
de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas 
do Senado Federal, para permitir que o 
G<lverno do Estado de São Paulo eleve 
em Cr$ 927.608.000,00 (novecentos e 
vinte e sete milhões, seiscentos e oito mil 
cruzeiros) <J montante de sua dívida con
solidada, a fim de que aquele Governo 
possa contratar empréstimo junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico, destinado à Ferrovia Paulista 

S/ A - FEPASA, para execução do Plan<J 
de remodelação do serviço de subúrbios 
e implantação do subtrecho Jurubatu
ba.-.São Bernardo, no Setor-Sul Anel 
Ferroviário, amb<Js do Grande São Paulo. 

Art. 2.0 - Esta resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 197, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a Redação final do Projeto de 
Resolução n.0 31, de 1975. 

Relator: Sr. Mendes Canale 
A Comissão apresenta· a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 31, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35 de 
1974, todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Sa
nanduva (RS) eleve em Cr$ 500.000,00 
(quinhentos mil cruzeiros) <J montante 
de sua dívida consolidada. · 

Sala das Comissões, em 24 · de junho 
de 1975. - José Lindoso, Presidente 
eventual - Mendes Canale, Relator -
Orlando Zancaner - Virgílio Távora. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 197, de 1975 

Redação final do Projeto de Re
solução n.0 31, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos ao art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.o , de 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Sananduva, Estado do Rio Gran
de do Sul, eleve em Ct$ 500.000,00 
(quinhentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1. 0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Se
nado Federal, para permitir que a Pre
feitura Municipal de Sananduva, Estado 
do Rio Grande do Sul, eleve em Cr$ ... 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) o 
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montante de sua divida consolidada, a 
fim de que possa contratar empréstimo, 
de igual valor, junto à Caixa Econômica 
Estadual do Rio Grande do Sul, desti
nado à conclusão de obras de construção 
do novo prédio daquela Prefeitura. 

Art. 2.0 - Esta resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Os pareceres lidos vão à publi
cação. 

Sobre a mesa, requerimento de dis
pensa de publicação que será lido pelo 
Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 258, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica
ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução 
n.o 30, de 1975. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 
1975. - Roy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em virtude da deliberação do 
Plenário, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. O projeto vai à promulga

ção. 
Sobre a mesa, requerimento de dis

pensa de publicação de redação final 
que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 259, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica
ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 31, de 1975. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 
1975. -Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em conseqüência da deliberação 
do Plenário, passa-se à imediata apre
ciação da redação final. 

Em discussão a redação final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. O projeto vai à promulga
ção. 

Nada mais havendo que tratar, desig
no para a Sessão ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Proj e
to de Lei da Câmara n.0 6, de 1975 (n.0 

1. 996-B/74, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 2.0 da Lei 
n.0 91, de 28 de agosto de 1935, que "de
termina regras pelas quais são as socie
dades declaradas de utilidade pública, 
tendo 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.os 157 

e 158, de 1975, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, e 

- de Finanças. 

2 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n.0 154, de 1975, da Comissão do Distri
to Federal, pelo arquivamento do Ofício 
n.0 3, de 1971 (Of. G.P. 850, de 1970, na 
origem), do Presidente do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, encaminhan
do as prestações de contas da Compa
nhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil - NOVACAP - referentes aos 
exercícios de 1956 a 1959. 

3 

Discussão, em turno único, do Pare
cer n.0 181, de 1975, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pelo sobresta
mento do Projeto de Lei do Senado n.0 

94, de 1974, do Sr. Senador Vasconcelos · 
Torres, que dispõe sobre os direitos da 
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mulher e altera o art. 248 do Código Ci
vil Brasileiro. 

Discussão, em primeiro turno (apre
ciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n.o 70, de 1974, de autoria do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro, que suprime o § 
3.o do art. 5.0 da Lei n.o 3.807, de 26 de 

agosto de 1960, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n.0 159, de 1975, da Co
missão 

- de Constituição e Justiça pela 
inconstitucionalidade. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e SI) 
minutos.) 



82.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 25. de junho de 197 5 

PRESID1!:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - José Esteves -
José Lindoso- Cattete Pinheiro -

· J arbas Passarinho- Alexandre Cos
ta - José Sarney- Helvídio Nunes 
- Mauro Benevides - Wilson Gon
çalves - Ruy Carneiro - Paulo 
Guerra - Wilson Campos - Arnon 
de Mello - Teotônio Vilela - Ruy 
Santos- Amaral Peixoto- Roberto 
Satumino - Vasconcelos Torres -
Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Franco Monta
ra - Orestes Quércia - Benedito 
Ferreira - Lázaro Barboza - Osires 
Teixeira- Leite Chaves - Evelásio 
Vieira - Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 30 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a Ses
são 

O Sr. to-secretário procederá à leitu
ra do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDffiNTE 

MENSAGEM 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Encaminhando à deliberação do Senado 
Federal Projeto de Lei, através de 
mensagem nos seguintes termos: 

MENSAGEM 
N.o 116, de 1975 

(N.o 180/75, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do 
Senado Federal: 

Nos termos do art. 51, combinado com 
o art. 42, item V, da Gonstituição, te
nho a honra de submeter à elevada de
liberação de Vossas Excelências, acom-

panhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Governador do Distrito Federal, o 
anexo Projeto de Lei que "dispõe sobre a 
constituição de Fundo de Financiamento 
para Agua e Esgotos do Distrito Federal 
- FAE-DF e dá outras providências." 

Brasília, em 24 de junho de 1975. -
Ernesto Geisel. 

E.M.E. 
N.0 10/75 
GAG 

Brasília, 16 de maio de 1975. 
A Sua Excelência o Senhor 
General Ernesto Geisel 
Presidente ·da República Federativa do 
Brasil. 
Palácio do Planalto 
Nesta. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República: 

Tenho a honra de submeter à elevada 
apreciação de Vossa Excelência o anexo 
Anteprojeto de Lei que "dispõe solire a 
Constituição do Fundo de Financiamento 
p.ara Agua e Esgoto do Distrito Federal 
- FAEDF- e dá outras providência.s". 

I - Preliminares 
2. O diploma que se pretende obter por 
via legislativa representa a adesão do 
Governo do Distrito Federal ao Plano 
Nacional de Saneamento - PLANASA 
visando a executar, em seu âmbito, a po
litica nacional delineada para o setor. 
3. Como se sabe, o saneamento básico 
ao tempo em que representa um grave 
problema, cuja solução requer esforços 
concentrados e elevados investimentos, 
tem-se constituído um desafio para o 
País que, em oportuno momento, resol
veu traçar uma diretriz com o fito de 
equacioná-lo, convocando, para a árdua 
tarefa, o Banco Nacional de Habitação 
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- BNH, mercê não só de seus métodos 
de atuação, bem ,assim, da estreita cor
respondência entre o deficit habitacional 
e o deficit na área de saneamento. 
4. Esse Banco, por seu turno, criou o 
Sistema Financeiro de Saneamento -
SFS, que é constituído pelo próprio BNH, 
como órgão central normativo e contro
lador, pelos governos estaduais e pelas 
entidades que a ele livremente. passaram 
a integrar. 
5. Neste Sistema- SFS- os recursos 
financeiros mobilizáveis são de duas na
turezas: 

a) recursos para financiamento; 
b) recursos ,a fundo perdido. 

5 .1. Os recursos para financiamento 
são, por origem, em partes iguais: 

a)recursos do BNH ou por ele mobi
zados; 

b) recursos dos Fundos de Financia
mento para Agua e Esgotos - FAE -
que se obrigam os governos estaduais a 
instituir. 

Não obstante, em que pese também ser 
obrigação dos Governos participarem do 
Programa, através do FAE, com metade 
do financiamento total, nem sempre tal 
se torna possível. Nesta hipótese, não 
rara, a participação dos Governos ope
r.a-se mediante empréstimo suplementar 
do BNH. 
5.2. A parcela do investimento a fundo 
perdido é definida em função da capaci
dade de endividamento da empresa e 
pode ter como fonte os recursos orça
mentários do Governo Federal e/ou os 
recursos próprios ou orçamentários do 
Governo local. 
6. Ainda ao lado dos Governos esta
duais, faz-se mister dimensionar a de
manda de recursos, bens e serviços para 
atualizar o abastecimento de água e con
trolar os focos de poluição das águas nos 
territórios sob sua jurisdição. Tal dimen
sionamento é realizado levando-se em 
consider.acão o crescimento da popula
ção urbana, tendo caráter dinâmico e 
gradativo. Em etapa subseqüente, é efe
tivada a avaliacão dos recursos finan
ceiros necessários ao eauacionamento dos 
problemas levantados.· 
7. Em genéricas linhas, é com esta sis
temática que vem o PLANASA atendendo 
às necessidades de vários Estados da Fe
deração que já se encontram na luta 
contra o grave problema. 

II- O PLANASA e o Governo do 
Distrito Federal 

8. No c.aso específico do Distrito Fe
deral, constitui uma das metas deste 
Governo o equacionamento permanente 
dos problemas relacionados com o sanea
mento básico, como fator preponderante 
de saúde e de ajustamento do meio am
biente ao homem. 

9. Cumpre ,assinalar, neste ponto, que 
de modo irregular e deficiente vem se 
processando o abastecimento de água ao 
Distrito Federal, notadamente às Cida
des-satélites, pelo que se torna neces
sário sejam adotadas, de imediato, as 
medidas pertinentes por este Governo. 
Forçoso destacar-se, ainda, o ·esgota
mento sanitário, em que. a despoluição 
do Lago Paranoá desponta como priori
tária. Unicamente livre da poluição bac
teriológica - que o ameaça - poderá ser 
utilizado como local de recreação, na 
forma em que foi concebido pelos cria
dores desta cidade, em seu plano original. 

10. Na Companhia de Agua e Esgotos 
de Brasília - CAESB -, entidade com
petente para o trato do assunto, as dire
trizes preconizadas p.ara a solução do 
problema encontram-se encaminhadas. 
Em primeiro lugar, já se definiu uma 
alternativa para aproveitamento dos re
cursos hídricos que atenderão a demanda 
até o ano 2.000. O Estudo de Pré-Viabi
lidade Global 1975-1983 foi calcado no 
"Plano de Obras" referente a este perío
do, o qual contém a avaliação dos recur
sos necessários, tendo em vista .as metas 
do PLANASA. E, neste estudo, ficou de
finida a capacidade de endividamento da 
empresa, determinando a composição dos 
financiamentos indispensáveis e a par
cela de investimento a fundo perdido. 

11. No entanto, par.a que toda esta pro
gramação seja desenvolvida, e dentro da 
seqüência natural para a adoção do 
PLANASA, imprescindível se faz a cria
ção do Fundo de Financiamento p.ara 
Agua e Esgotos do Distrito Federal -
FAE-DF. 

Após a criação do FAE-DF, terá efi
cácia um Convênio de intenções entre o 
Ministério do Interior, o Banco Nacional 
da Habitação e o Governo do Distrito 
Federal instituindo, enfim, o PLANASA/ 
DF, o que visa a satisfazer, de forma 
permanente, as demandas no campo do 
saneamento básico, aqui verificadas. 
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m - Do Anteprojeto 

12. Para que tudo isso se torne exeqüí
vel, entretanto, urge que se obtenha, com 
brevidade, o diploma legal nos termos 
em que ora é apresentado o seu ante
projeto. 
13. Não carecendo de maiores comen
tários, eis que segue fielmente um pro
cedimento de há muito adotado pelo 
BNH, apenas cria a possibilidade de im
plantação do FAE que representa, em 
última análise, o próprio PLANASA a 
ser executado no Distrito Federal. Lem
bre-se, apenas, que o art. 2.0 , item II, 
outra coisa não consigna, senão .a hipó
tese, nesta Exposição já abordada, de se 
tornar necessário um empréstimo suple
mentar junto ao próprio Banco Nacional 
da Habitação para que o Governo parti
cipe com a metade dos recursos para 
financiamento. 

14. Aliás, em um estudo comparado, e 
a título ilustrativo, não seria desneces
sário salientar que em vários Estados da 
Federação a medida foi .concretizada, a 
saber: 

a) Estado do Amazonas: 
Lei n.0 1.039, de 9 de junho de 1972 -

autorizou fossem destinados pelo Exe- . 
cutivo os recursos para o. FAE-Am. Lei 
n.0 1. 040, de 9 de junho de 1972 -
autorizou o "Poder Executivo a dar fian
ça do Estado aos Empréstimos contraídos 
pelo Banco do Estado do Amazonas S/ A 
com o Banco Nacional da Habitação." 
b) Estado da Bahia: 

Lei n.0 2. 831, de 31 de .agosto de 1970 
- autorizou o Governador a dar idênti
ca garantia ao Banco do Estado da B,a
hia. Por este mesmo diploma legal, 
ex-vi do art. 2.0 , ficou o "Poder Executi
vo autorizado a contrair empréstimo vi
sando a estimular a constituição do Fun
do de Financiamento para Agua e Esgo
tos do Estado da Bahia, bem como a 
garanti-lo na forma estabelecida no 
art. 1.0 desta Lei." 

Lei n.0 2. 962, de 27 de outubro de 1971 
- autorizou a destinação de recursos ao 
Fundo de Financiamento para Agua e 
Esgotos do Estado da Bahia- FAE-BA. 

c) Estado de Pernambuco: 

Lei n.0 6.359, de 22 de outubro de 1971 

Lei n.o 6.358, de 22 de outubro de 1971 
- autorizou "o Poder Executivo a dar 
fiança do Estado aos Empréstimos con
traídos ou que venham a ser contraídos 
pelo Banco do Estado de Pernambuco 
S/A com o Banco Nacional da Habitação 
e dá outras providências." 
d) Estado do Paraná: 

Tal se procedeu através da Lei n.0 

6, 317, de 20 de setembro de 1972, .ao 
passo que a Lei n.0 6.318, dessa mesma 
data, autorizou o Poder Executivo "a 
destinar recursos ao Fundo de Financia
mento para Agua e Esgotos do Estado 
do Paraná - FAE-PR." 
e) Estado de São P;aulo: 

Lei de 3 de dezembro de 1971 veio a 
conceder ao Poder Executivo a autoriza
ção para prestar finança. 
15. Com estes dados, eminentemente 
exemplificativos, observa-se que a atual 
pretensão do Governo do Distrito Fe
deral tem encontrado ressonância em 
todos os quadrantes do País. 
16. Por fim, a elaboração do Antepro
jeto representa o resultado de contatos 
mantidos por representantes do Governo 
do Distrito Federal junto ao Ba.nco Na
cional da Habitação que considera o do-· 
cumento integralmente essencial aos fins 
a que este Governo se propõe. 
Por todas as razões expostas, Senhor 
Presidente, tenho a honra de submeter à 
elevada apreciação de Vossa Excelência o 
Anteprojeto de Lei anexo que cons.agra 
o ingresso do Distrito Federal na politica 
de saneamento que se executa no País. 
Em anexo, igualmente apresentamos có
pias da legislação cita.da e do "Estadc: de 
Pré-Viabilidade Global" retromenciona
do. 

A oportunidade, reitero a Vossa Exce
lência meus mais altos protestos de 
apreço e profundo respeito. 

Elmo Serejo Farias, Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N. 0 110, de 197 5-DF 

Dispõe sobre a constituição de 
Fundo de Financiamento para Agua 
e Esgotos do Distrito Federal- FAE
DF e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: - ficou o Executivo local autorizado a 
destinar recursos ao Fundo de Finan
ciamento de Agua e Esgotos do Estado 
de Pernambuco - FAE-PE. 

Art. 1. 0 - O Governo do Distirto Fe
deral fica autorizado a constituir, na 
forma da presente Lei, o Fundo de Fi-
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nanciamento para Agua e Esgotos do Dis
trito Federal - FAE-DF, objeto de Con
vênio entre o Poder Executivo e o Banco 
Nacional da Habitação, com a finalidade 
de atender, sob a forma de financiamento 
e em caráter permanente, à progressiva 
implantação, ampliação e/ou melhoria 
de sistemas de abastecimento de água e 
de sistemas de esgotos sanitários que vi
sem ao controle de poluiqão das águas, 
no âmbito do Distrito Federal. 

Parágrafo único. - O FAE-DF terá 
naturez.a e individuação contábil, cará
ter rotativo e gestão autônoma por En
tidade designada pelo Poder Executivo. 

Art. 2.0 - Os recursos do FAE-DF 
serão aplicados de acordo com o disposto 
nos artigos 2.0 e .0 do Decreto-Lei n.o 
949, de 13 de outubro de 1969, e serão 
constituídos por: 

I) Dotações concedidas no orçamento 
anual do Distrito Federal ou em créditos 
suplementares ou especiais; 

II) Recursos provenientes de opeiações 
de crédito que o Governo do Distrito Fe
deral fica autorizado a realizar até o 
valor equivalente a 1. 500. 000 UPC (um 
milhão e quinhentas mil Unidades Pa
drão de Capital do Banco Nacional da 
Habitação), desde que as obrigações fi
nanceiras decorrentes não onerem o 
FAE-DF; 

III) Recursos de qualquer origem, con
tanto que não onerem o FAE-DF. 

Art. 3.0 - Fica, ainda, o Governo do 
Distrito Federal autorizado a garantir, 
com vinculação parcial de parcelas. do 
Fundo de Participação do Estado, Distri
to Federal e Territórios e dos impostos 
de sua competência, os empréstimos 
concedidos pelo Banco Nacional da Ha
bitaçãc. à instituiqão financeira creden
ciada como Agente Financeiro para as 
operações relativas à execução de obras 
e serviços reí'erentes a sistemas de abas
tecimento de água e de esgotos sanitá
rios, bem como as operações de crédito 
a que se refere o item II do art. 2.0 

§ 1. o - Para a plena execução da Ga
rantia a que se refere este artigo, o Go
verne do Distrito Federal poderá con
ferir ,ao Banco Nacional da Habitação 
poderes para levantar, junto ao Governo 
Federal, as parcelas do Fundo de Parti
cipação dos Estados, Distrito Federal e 
Territórios, que lhe couberem, na forma 
da legislação em vigor e, na sua insufi
ciência ou extinção, levantar junto :::.os 
órgãos do Governo do Distrito Federal e 

Bancos os Recursos provenientes de im
postos de sua competência, suficientes 
para responder pelo débito corrigido e 
demais encargos contratuais decorrentes 
dos empréstimos concedidos pelo Banco 
Nacional da Habitação ao Agente Finan
ceiro credenciado. 

§ 2.0 - Os poderes previstos no § 1.0 

deste ,artigo só poderão ser usados pelo 
Banco Nacional da Habitação na hipó
tese de o Agente Financeiro credenciado 
ou o Governo do Distrito Federal não 
terem efetuado, no vencimento, o paga
mento das obrigações a.ssumidas nos con
tratos de empréstimos celebrados com o 
B.anco Nacional da Habitação. 

Art. 4.o - O Distrito Federal fará in
cluir nas propostas orçamentárias anuais, 
inclusive nas relativrus ao Orçamento 
Plurianual de Investimento, dotações su
ficientes à cobertura das suas responsa
bilidades financeiras decorrentes desta 
Lei. 

Art. 5.0 - o Governo do Distrito Fe
deral baixará os atos complementares 
necessários à gestão e disciplinamento do 
FAE-DF, bem como firmará os convê
nios e contratos necessários à execução 
dos Programas de ,abastecimento de água 
e de esgotos sanitários tendo em vista a 
consecução das metas do Plano Nacional 
de Saneamento - PLANASA. 

Art. 6.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 949 
DE 13 DE OUTUBRO DE 1969 
Disp()e sobre aplicações de recursos 

pelo BNH nas operações de financia
mento para saneamento, e dá outras 
providências. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o O O O O O O O I O 0 O O ••• 

Art. 2.0 - Será assegurada preferên
cia, nas operações de que trata este De
creto-Lei às regiões compreendidas nos 
Estados e/ou Municípios que tenham 
constituído Fundos de Financiamento 
para Agua e Esgotos, observadas sempre, 
nessas operações, as condições estabeleci
das pelo Banco Nacional da Habitação. 

Art. 3.0 - Em todas a.s operações de· fi
nanciamento para saneamento, de que 
não a de natureza real quando, nas apli
cações dos recursos de que trata o pa
rágrafo único do art. 1.0, deverá ser ado
tada cláusula de correção monetária de 
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acordo com o disposto no art. 1. 0 do 
Decreto-lei n,0 19, de 30 de agosto de 
1966. 

Parágrafo úhlco - Compreendem-se 
nas operações deste artigo todas as apli
cações de recursos pelo Banco Nacional 
da Habitação e pelos Fundos de Finan
ciamento para Agua e Esgotos, constituí
dos em convênio com o Banco Nacional 
da Habitação, bem como os refinancia
mentos por seus agentes financeiros, pa
r:a a implantação ou melhoria dos sis
temas referidos no parágrafo único do 
art. 1.0 • 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, do Distrito Federal e de Finanças.) 

OFíCIO 
DO SR. PRIMEIRO-SECRET AR! O DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
- N.0 333/75, de 25 do corrente, comu

nicando a aprovação da Emenda 
Substitutiv,a do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n.o 74, de 1974, (n.0 

578-D, de 1972, na Casa de origem) 
que regula o ·exercício da profissão de 
Propagandista e Vendedor de Produ
tos Farmacêuticos e dá outras provi
dências. (Projeto enviado à sanção 
em 25 de junho de 1975). 

PARECERES 
PARECER 

N.o 198, de 1975 

da Comissão de Coootituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n.0 10, de 1975, que "altera o Decreto 
n.0 73.900, de 18 de abril de 1974". 

Relator: Sr. Nelson Carneiro 

Relatório 
O .ilustre Senador Luiz Viana ofereceu 

ao exame desta Casa Projeto de Lei, 
objetivando dar nova redação ao art. 11 
do Decreto n. 0 73. 960, de 18 de .abril de 
1974, de modo a sediar a Comissão Exe
cutiva do Plano de Recuperação Econô
mico-Rural da Lavoura Cacaueira, CE
PLAC, no km. 26 da Rodovia que liga as 
cidades de Ilhéus e Itabuna, no Estado 
da Bahia, onde também funcionarão os 
seus serviços regionais centralizados. 

Voto 

O Projeto, como redigido, se me afi
gura inviável. Nã.o cabe ao Poder Legis
lativo modificar textos de decretos, atos 

de exclusiva competência do Poder Exe
cutivo. Mas nada impede que, sobre a 
mesma matéria, o Congresso Nacional 
tome a iniciativa de votar um Projeto 
que, se transformado em Lei, venha, por 
sua maior hierarquia, invalidar o De
creto do Executivo. Há, entretanto, um 
limite para esse entendimento. É se o 
Projeto se refere a matéria de compe
tência exclusiva do Presidente da Re
pública. Examinei cuidadosamente o art. 
57 da Carta Constituicional de 1969, o 
Projeto não dispõe sobre matéria finan
reira (n. I) . Também não cria "cargos, 
funções ou empregos públicos", nem au
menta vencimentos ou a despesa pública 
(n. II). Igualmente não fixa nem modi
fica os efetivos das forças armadas (n. 
III) .Ao contrário do n. IV, que tr:ata de 
leis que disponham sobre "organização 
administrativa e financeira", etc., do 
Distrito Federal, o n.0 V apenas proíbe a 
iniciativa parlamentar quando proposi
ções "disponham sobre servidores públi
cos da União, seu regime jurídico, provi
mento de cargos públicos, estabilidade e 
aposentadoria de funcionários civis, re
forma e transferência de militares para 
a !natividade". A loca.lizaçãl(l. da sede da 
CEPLAC, na Capital Federal ou no inte
rior do Estado da Bahia não incide, 
assim, a meu ver, na proibição constitu
cional, ainda que o local de seu funcio
namento haja resultado de Decreto, que 
se esteiou no Decreto-Lei n.0 200, de 25 
de fevereiro de 1967, .art. 172, com a re
dação que lhe deu o Decreto-Lei n.0 900, 
de 29 de setembro de 1969. É que as ex
ceções (infelizmente tantas, que amea
çam converter-se em regra geral) devem 
ser interpretadas restritivamente, so
mente alcançando aquelas hipóteses ex
pressamente referidas. Sou dos que se
guem a Rui Barbosa: "Nã.o estejais com 
os que agravam o rigor das leis, para se 
acreditar com o nome de austeros e ili
bados. Porque não há menos nobre e 
aplausível que agenciar uma reputação 
malignamente obtida à custa da verda
deira inteligência dos textos". 

No que tange, entretanto, à técnica 
legislativa, o Projeto somente poderá 
prosperar, no meu entender, com nova 
redação. conforme Emenda Substitutiva 
que abaixo ofereço. 

A conveniência, ou não, da tr.ansferên
cia pleiteada escapa a esta Comissão, 
sendo competentes para tal exame as 
doutas Comissões de Agricultura e de As
suntos Regionais, às quais .a Presidên
cia distribuiu a proposição. 
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Em conseqüência, meu voto é :pela 
constitucionalidade e juridicidade do 
Projeto, nos termos do seguinte 

SUBSTITUTIVO 

Fixa a sede da Comissão Executiva 
do Plano de Recuperação Econômico
Rural da Lavoura Cacaueira e dá 
outras providências. 

Art. 1.0 - A Comissão Executiva do 
Plano de Recuperação Econômico-Rural 
da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, tem 
sede no Estado da Bahia, no km. 26 da 
rodovia que liga as cidades de Ilhéus e 
Itabuna, onde também funcionarão os 
seus serviços regionais centralizados. 

Art. 2.0 
- Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua :publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 16 de abril de 
1975. - Accioly Filho, Presidente - Nel
son Carneiro, Relator - Leite Chaves -
Heitor Dias- Dirceu Cardoso - Italívio 
Coelho - José Lindoso. 

PARECER 
N.0 199, de 1975 

da Comissão de Agricultura, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n.o 10, de 
1975, que "altera o Decreto n.0 73.960, 
de 18 de abril de 1974". 

Relator: Sr. Italívio Coelho 
A Comissão de Constituição e Justiça, 

considerando inviável medida do Con
gresso para modificar texto de ato re
gulamentar de exclusiva competência do 
Poder Executivo, ,aprovou Substitutivo ao 
Projeto de Lei que altera o Decreto n.O 
73.960, de 18 de abril de 1974, e que vem 
ao exame desta Comissão. A proposição 
original, de autoria do Senador Viana Fi
lho, pretende localizar a sede da Comis
são Executiva do Plano de Recuperação 
Econômic.a-Rural da Lavoura Cacaueira, 
no km 26 da rodovia que liga as cidades 
de Ilhéus e Itabuna, mantendo ali tam
bém os serviços regionais centralizados 
do referido órgão. 

Como justificativa, o autor informa 
que a transferência da sede - que, por 
força do art. 11, do Decreto n.0 73.960/74, 
fica na Capital Federal - não constitui 
exceção, pois "são numerosos os órgãos 
da administracão que tem sede fora da 
Capital do País, para assim atenderem 
melhor as suas finalidades". Cita como 
exemplos o DNOCS, a RFNSA e a SU
DENE, cujos centros administrativos es-

tão, respectivamente, em Fortaleza e no 
Recife. 

A lógica indica e a prá tlca recomenda 
que o núcleo principal da administração 
de órgãos incumbidos de setores regio
nais de nossa economia, ou de produtos 
específicos, se situem na área de atuação 
ou de produção, conforme o caso. Assim, 
é correto localizar-se a Sede da SUDENE 
no Recife, :porquanto a Capital pernam
bucana funciona, relativamente à ques
tão, como centro do Nordeste; da mesma 
forma, justifica-se a sede da SUDAM, 
em Belém; da SUDECO, em Goiânia; do 
DNOCS, em Fortaleza. Talvez a norma 
deixasse de prevalecer - no entendi
mento da administração federal - no 
tocante à borracha e ao cacau, porque 
são produtos capazes de serem produzi
dos nesta e naquela área do País. Atual
mente, a Bahia é a grande :produtora de 
cacau, no Brasil. Mas, tal situação per
manecerá? 

Convém salientar que o órgão de orien
tação superior da CEPLAC é o Conse
lho Deliberativo, que tem a seguinte com
posição: 

a) Ministro da Agricultura, na quali
dade de Presidente; 

b) Diretor da Carteira de Comércio Ex
terior, do Banco do Brasil S.A., na qua
lidade de Vice-Presidente; 

c) Secretário Geral da CEPLAC, que 
dirige o órgão e é nomeado pelo Presi
dente da República, por indicação do Mi
nistro da Agricultura; 

d) Representante do Ministro da In
dústria e do Comércio; 

e) Representante do Governo do Es
tado da Bahia; 

f) Representante do Governo do Es
tado do Espírito Santo; 
. g) Representante do B.anco Central do 
Brasil; 

h) Representante dos Produtores de 
Cacau. 

Outro detalhe importante: o Conse
lho Consultivo dos Produtores de Cacau, 
com sede em Itabuna, Estado da Bahia, 
é o elemento de ligação entre a CEPLAC 
e e. lavour.a cacaueira, estando, portanto, 
preenchida a lacuna que a proposição 
desejaria preencher. 

Essas reflexões derivam, principalmen
te, da dúvida acerca de despesas que fa
talmente ocorrerão, se houver mais 
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transferências de sede. Projeto e Subs
titutivo omtiram o detalhe, possivelmente 
porque a Douta Comissão .de Justiça en
tendeu preferível alegação de Rui, de 
não agravar o rigor das leis. 

Fundamentado em que, segundo a CCJ, 
não haverá despesas com ,a mudança de 
sede que interessa ao principal centro 
produtor, opinamos pela aprovação do 
presente Projeto, na forma do Substitu
tivo da Comissão de constituição e Jus
tiça. 

Sala das Comissões, em 30 de abril de 
1975. - Orestes Quércia, Presidente -
Italívio Coelho, Relator - Mendes Ca
nale - Agenor Maria. 

PARECER 
N.0 200, de 1975 

da Comissão de Assuntos Regio
nais, sobre o Projeto de Lei do Se
nado n.0 10, de 1975. 

Relator: Sr. Teotônio Vilela 

A sede da Comissão Executiva do Pla
no da Lavoura Cacaueir;a- CEPLAC
está em Brasília, por força do Decreto 
n.0 73. 960, de 18 de abril de 1974, ( art. 
11). Mas, em Itabuna, Estado da Bahia, 
funciona o Conselho Consultivo de Pro
dutores de Cacau, que é o órgão de liga
ção entre a lavoura cacaueira e a admi
nistração central do órgão, ao qual in
cumbe: 

a) promover o aperfeiçoamento eco
nômico-social da lavour;a cacaueira; 

b) definir e criar nc:vos pólos de pro
dução do cacau no País; 

c) incentivar a introdução e o desen
volvimento de alternativas agro-indus
triais nas tradicionais regiões produtoras 
de cacau; 

d) participar do fortalecimento da in
fra-estrutura das regiões produtoras de 
cacau. 

Pela sua própria regulamentação, a 
atuação da CEPLAC se restringe aos Es
tados produtores de cacau. Isto quer di
zer que somente depois de entrar em 
produção, uma nova área se incorpora à 
faixa de atuação da CEPLAC. 

O autor da Proposição não se confor
ma, entretanto, com o funcionamento da 
sede da Comissão, em Brasília. E diz na 
justificativa: 

"Salta aos olhos a flagrante conve
niência de manter junto à região ca-

caueira, em permanente contacto 
com os reclamos, aspirações e neces
sidades dos que trabalham na lavou
ra do cacau, a direção da CEPLAC 
que nessa nova localização somente 
deverá encontrar motivos de satis-

. fação e de felicidade para o melhor 
desempenho das tarefas que lhe to
cam, de grande relevo para a econo
mia da Bahia e do Brasil." 

O texto original do Projeto foi consi
derado inviável, pela Comissão de Cons
tituição e Justiça, que propôs Substiuti
vo. As dúvidas de ordem jurídico-consti
tucional parecem ter sido afastadas, pela 
CCJ. 

A Comissão de Agr'icultura - depois 
de levantar "reflexões que derivam, prin
cipalmente, da dúvida acerca de despe
sas que fatalmente ocorrerão, se houver 
transferência de sede" - aprovou a ma
téria, pois a Comissão especializada jul
gara inexistir "inconstitucionalidade a 
sanar, mas apenas um fator de ordem 
econômica a situar". 

Dessa forma, o que discute é a ne
cess'idade de fixar a sede da CEPLAC 
dentro da área produtora baiana, em 
~nte~der que o detalhe das despesas n8.o 
Implica em inconstitucionalidade, somos 
pela aprovação do presente Projeto, na 
forma do substitutivo da CGJ. 

Sala das Comissões, em 24 de junho 
de 1975. - Cattete Pinheiro, Presidente 
- Teotônio Vilela, Relator - Saldanha 
Derzi - Gilvan Rocha. - Agenor Maria 
- José Esteves. 

PARECER 
N.0 201, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 12, de 1975 (n.0 14-B, 
de 1975, - na Câmara dos Depu
tados), que "aprova o Tratado da 
Antártida, assinado em Washington, 
em 1.0 de dezembro de 1959, e a ade
são do Brasil ao referido ato jurídico 
internacional". 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 
Oriundo da Câmara dos Deputados, 

chega a esta Comissão o Projeto de De
creto Legislativo n.0 12, de 1975 (PDL n.0 

14-B, de .1975 CD) que aprova o texto do 
Tratado da Antártida, assinado em 
Washington, em 1.0 de dezembro de 1959, 
e a adesão do Brasil ao referido ato ju
rídico 'internacional. 
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Originária de Mensagem Presidencial, 
acompanhada de substanciosa Exp·osição 
de Motivos, a proposição foi examinada 
na Casa congênere pelas Comissões de 
Constituição e Justiça e Relações Exte
riores, que lhe deram plena aprovação. 

Na verdade, a adesão do Brasil ao Tra
tado da Antártida, além de ato de in
contrastável soberania, s'i.gnifica, por ou
tro lado, inequívoca manifestação da po
litica do pragmatismo responsável se
guida. 

A,ssim é que está inserto na Exp.asi-
ção de Motivos: 

" ... o Governo atribui a mais alta 
rrelevância ao trabalho concertado 
de todos os membros do Tratado da 
Antártida, sem distinções ou discri
minações de qualquer espécie, obje
t'ivando o encaminhamento e a so
lução harmônica de todos os assun
tos de interesse da Antártida. Nesse 
contexto, mantém o Brasil disposi
ção inabalável de participar plena
mente de todos os mecanismos pre
vistos no Tratado da Antártida, de
senvolvendo., potando, uma linha de 
ação consentânea com a posição es
pecial e particular de país direta e 
substancialmente interessado no 
Continente Austral." 

Referindo documento, após def'inir o 
alcance e os objetivos do Tratado da An
tártida, de reafirmar a legitimidade dos 
direitos brasileiros sobre aquela região, 
que se iniciaram, de modo ostensivo, com 
o hasteamento do pavilhão nacional em 
território antártico em 28 de outubro de 
1898, mas que remontam ao Tratado de 
Tordes1lhas, celebrado em 1494, de jus
tificar, nos termos do art. XIII, a adesão 
do Brasil ao Tratado da Antártida e de 
mostrar a conveniência da participação 
brasileira no mecanismo do referido Tra
tado, enfatiza: 

"O que foi até aqui exposto aponta 
para a existência de um real e justi
ficado interesse do Brasil na Antár
t'ida, interesse esse que se traduz, a 
curto e a médio prazo, em termos de 
segurança nacional (Estratégia) e, a 
longo prazo, em função da possibili
dade de vir o Brasil a participar do 
futuro aproveitamento comercial dos 
recursos já identificados ou por des
cobrir no Sexto Continente. Merece 
ainda ser citada a conveniência de 
vir o Brasil a realizar no Continente 
Autral pesquisa científica de inte
resse geral e, particularmente, aque-

las relacionadas com aspectos mete
orológicos e outros, com incidência 
sobre o território brasileiro.'' 

Digno de le'itura, pelo manancial de 
preciosas informações que encerra, é o 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados, una
nimemente aprovado, da lavra do Depu
tado Hugo Napoleão Neto. 

Após proveitosa introdução, o ilustre 
representante piauiense estuda o cerne, 
a parte fulcral da questão, ligada à par
ticipação de diferentes países no conti
nente antártico, examina aspectos do 
Dire'ito Internacional Público relaciona
dos com as fontes geradoras de direitos 
e afirma, escudado em razões histórico
jurídicas, a autenticidade e a indiscuti
bilidade dos direitos do Brasil na Antár
tida. 

De outra parte, não me posso fugir ao 
desejo de, embora resumidamente, trans
crever do parecer alguns dos motivos que 
levaram o País a ader'i.r ao mencionado 
ato jurídico internacional: 

" ... a) não pode o Brasil ficar alheio 
às atividades internacionais na An
tártida; b) a crescente tecnologia 
converteu o Pólo Sul em magnífico 
laboratário de pesquisas; c) as re
giões polares são freqüentemente ob
jetivo de rotas marítimas e aéreas 
n.9 tráfego mundial; d!) a partic1pa
ç~o de todas as nações na preserva
çao da paz e na solução pacífica de 
litígios; e) a importante missão que 
nos cabe na defesa da nossa costa e, 
conseqüentemente, de nossas 200 mi
lhas, que freqüente e substancial
mente sofrem influências antárti
cas;· f) a nova missão de contribuir 
para a exploração de riquezas que 
mteressam à humanidade." 

Em face do exposto, e de tudo quanto 
consta do processo examinado, e uma 
vez cumprido o disposto no art. 44, 'inci
so I, da Emenda Constitucional n.0 1, de 
1969, o parecer é pela constitucionalida
de e juridicidade do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 12, de 1975, que aprova o 
texto do Tratado da Antártida e a ade
são do Brasil ao referido ato jurídico 
internacional. 

Sala das Comissões, em 25 de junho 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente -
Helvídio Nunes, Relator - Leite Cha.ves 
- Gustavo Capanema - Dirceu Cardo
so- Nelson Carneiro- Heitor Dias
Orlando Zancancr. 
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PARECER 
N.0 202, de 1975 

da Comissão de Relações Exterio
res, sobre o Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 12, de 1975. 

Relator: Sr. Arnon de Mello 

o Senhor Presidente da República en
caminhou à apreciação do Congresso Na
cional, para os fins previstos no art. 44, 
inciso I, da Const'ituição Federal, o texto 
do tratado da Antártida, assinado em 
Washington, em 1.0 de dezembro de 1959, 
acompanhado de pedido de aprovação 
para a ade.são do Brasil ao citado ato 
jurídico internacional. 

A Exposição de Motivos do Sr. Ministro 
de Estado das Relações Exteriores infor
ma que a Embaixada do Brasil, em 
Washington, fez entrega, em 16 de maio 
de 1975, de Nota Diplomática ao Depar
tamento de Estado dos Estados Unidos 
da América, comunicando a adesão do 
governo brasileiro ao Tratado da An
tártida. 

o referido documento assinala que a 
decisão brasileira foi tomada após um 
detido e aprofundado exame do assunto, 
tendo-se chegado à conclusão de que os 
fins visados pelo instrumento coincidem 
com o interesse nacional. 

O ajuste ora sob exame foi concluído 
após o encerramento dos trabalhos cien
tíficos realizados durante o Ano Geofísi
co Internacional, em .1957-1958. São os 
seguintes os pontos fundamentais, con
sagrados no texto, relativamente ao 
Continente Austral: 

a) uso da região para fins exclusiva
mente pacíficos, proibidas expressamen
te todas as medidas de natureza militar; 

b) congelamento das reivindicações 
territorlais na região Antártica, para os 
Estados-membros que as invocarem an
teriormente à assinatura do tratado pelo 
período de 30 anos; ' 

c) adoção de amplas medidas para a 
!realização de pesquisas científicas na 
área e facilidades para ser desenvolvida 
a cooperação científica internacional; 

d) desnuclearização do Continente in
clusive a proibição de ali serem alijados 
resíduos radioativos; 

e) prazo de vigência de trinta anos, 
após o termo inicial da v'igência do tra
tado; 

f) omissão quanto à exploração eco
nômico-comercial dos recursos naturais 
existentes na região antártica. 

No que tange à conveniência da parti
cipação brasileira no tratado em pauta, 
devemos examiná-la sob vários aspectos. 

Em primeiro lugar, do ponto de vista 
estratégico e da própria segurança na
cional, tendo-se em vista a importância 
de que se reveste o sexto continente para 
o Brasil, dada a no.ssa extensa linha cos
teira. Sob este aspecto, acreditamos ser 
o tratado coincidente com os interesses 
nacionais, pois o art. I declara expressa
mente: 

"A Antártida será utilizada somente 
para fins pacíficos. Serão proib1das, 
inter alia, quaisquer medidas de na
tureza militar, tais como o estabele
cimento de bases e fortificações, a 
realização de manobras militares, 
assim como as experiências com 
quaisquer tipos de armas. 
o presente Tratado não 'impedirá a 
utilização de pessoal ou equipamento 
militar para pesquisa científica ou 
para qualquer outro propósito pací
fico." 

Em segundo lugar, do ponto de vista 
científico os dados a serem obtidos com 
relação a~s fenômenos meteorológicos se
rão de vital importância para o nosso 
País. Este obj etivo é assegurado pelo art. 
III do Tratado: 

"A fim de promover a cooperação in
ternac'ional para a pesquisa cientí
fica na Antártida, como previsto no 
art. II do presente Tratado, as Par
tes Contratantes concordam, sempre 
que possível e praticável, em que: 

a) a informação relativa a planos 
para programas científicos, na An
tártida, será permutada a fim de 
permitir a máxima economia e efi
ciência das operações; 
b) o pessoal científico na Antárti
da, será permutado entre expedições 
e estações; 
c) as observações e resultados c'ien
tíficos obtidos na Antártida serão 
:permutados e tornados livremente 
utilizá veis." 

Ainda do ponto de vista científico é 
de se salientar que o ingresso no Trata
do nos permitirá integrar expedições 
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científicas multinacionais que venham a 
ser organizadas pelos países membros. 

· Finalmente, quanto ao aspecto econô
mico, é importante ressaltar que a even
tual exploração comercial da região an
tártica, por parte de qualquer dos países 
signatários, terá que contar com a nossa 
aquiescência, a partir da data em que 
sejamos Parte Contratante no presente 
ato internacional. 

Ante -o exposto, e tendo em vista o alto 
interesse da matéria para o PaíS somos 
pela aprovação do texto na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo apresen
tado na outra Casa do Congresso. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 
1975. -Daniel Krieger, Presidente - Ar
non de Mello, Relator- Paulo Brossard 
- Mendes Canale - Gilvan Rocha -
Fausto Castelo-Branco- Augusto Fran
co- Danton Jobim. 

PARECER 
N.0 203, de 1975 

A Comissão Especial, constituída nos 
termos do art. 37 e seguintes do Regi
mento Interno da Casa, após proceder 
conforme dispõe o § 2.0 do mesmo ar
tigo, RESOLVEU, em escrutínio secreto 
e por maioria de votos, pela proposição 
ao plenário do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.0 32, de 1975 

O Senado. Federal, nos termos regi
mentais e por decl.são de sua maioria 

RESOLVE 

Art. 1.0 - É decretado o arquivamento 
definitivo da Representação da Mesa do 
Senado Federal contida no ofício do sr. 
Presidente, datado de 3 de março de 1975 
contra o Senador Wilson Campos, acusa
do de infringir o art. 35, item II da 
Constituição Federal. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala Rui Barbosa, aos 17 de junho de 
1975. - Itamar Franco, Presidente -
Osires Teixeira, Relator - Evandro Car
reira- Domício Gondin -Renato Fran
co - Luiz Cavalcante - Mendes Cana
Ie - Lázaro Barboza - José Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

Através da Mensagem n.0 113, de 1975 
(N.0 175/75, na origem), de 23 do corren
te, o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Desem
bargador Carlos Fulgêncio da Cunha 
Peixoto para exercer o cargo de Minis
tro do Supremo Tribunal Federal, na va
ga decorrente da aposentadoria do Mi
nistro Aliomar de Andrade Baleeiro. 

Com vistas à apreciação da matéria, a 
Presidência convoca Sessão Extraordiná
ria a realizar-se, hoje, às 18 horas e 30 
minutos. 

Sobre a mesa, Projetos de Lei que se
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 111, de 1975 

Introduz Modificaçó$ llal Legjis
lação da Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - o parágrafo único do art. 

4.0 , da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 
1973, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Parágrafo único - O disposto nes
te artigo não se aplica aos segurados 
que à data desta lei já contavam 35 
(trinta e cinco) anos de serviço, in
clusive proveniente de múltipla ati
vidade, independentemente de con
comi tânc1a". 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justifica.ção 

A proposição que ora temos a oportu
nidade de apresentar objetiva restabele
cer para os segurados da previdência so
cial que, à data de vigência da Lei n. 0 

5.890, de 8 de junho de 1973, já con
tavam 35 (trinta e cinco) anos de ser
viço; período ex'igido para a concessão 
de aposentadoria pelo seu valor integral, 
mesmo se tratando de segurado exer
cente de mais de uma atividade, inde
pendentemente de haver ou não conco
mitância. 

Dizemos restabelecer, porque, na ver
dade os segurados, que na data de vigên
cia da Lei n.0 5.890, já referida, exercen
te de múltipla atividade, com ou sem 
concomitância, tinham, a nosso ver, di
re'ito ao benefício pelo seu valor integral 
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mediante tão somente a comprovação 
das respectivas atividades, não se lhes 
sendo exigida a pré-falada concomitân
cia, que somente com a nova Lei passou 
a ser exigida. 

Ora, se a mudança dos critérios ante
riormente estabelecidos não ressalvou 
direitos adquiridos, de modo cabal, feriu 
a Lei, como v'isto, princípio ba.silar de 
nosso ordenamento jurídico, consubstan
ciado em nossa Constituíção Federal, 
conforme se vê do art. 153, § 3.0 in verbis: 

"§ 3.0 - A lei não prejudicará o di
reito adquirido, o ato jurídico per
feito e a coisa julgada". (grifos nos
sos). 

ln casu, o direito adquirido res1de no 
fato de o segurado, à época da nova Lei 
que modificou a "regra do jogo" já con
tar 35 (trinta e cinco) anos de serviço, 
não devendo aproveitar à instituição 
previdenciária os novos critérios estabe
lecidos, relativamente a s1tuação já as
sentada. 

É bem verdade que a redação do pa
rágrafo único, cuja modificação estamos 
propondo procurou, de certa forma, co
brir a situação pretérita já definitiva
mente implementada. Entretanto, o fez, 
a nosso ver, de modo canhestro ao asse
gurar a não aplicabilidade dos disposi
tivos do art. 4.0 da Lei n.0 5. 890, tão-so
mente àqueles segurados cujos requeri
mentos de benefícios fossem protocol1-
zados até à data de vigência. Evidente 
que essa precária garantia até mesmo 
inusitada, não pode ser tida como asse
curatória de direitos adquiridos, vez que 
a não protocolização de requerimentos 
por si só, não pode e nem deve elidir di
reitos adqu1ridos ao longo de toda uma 
existência. 

A vista, pois destes judiciosos motivos 
é que estamos apresentando a presente 
proposição, por representar, sem dúvida, 
medida de justiça e alto conteúdo social. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 5.890 
DE 8 DE JUNHO DE 1973 

• o. o ••••••••••• o ••••• o ••••• o o ••• o •• o •• 

Art. 4.0 - O salário-de-benefício do 
segurado contribuinte através de vários 
empregos ou atividades concom1tantes 
será, observado o disposto no artigo an
terior, apurado com ba.se nos salários-

de-contribuição dos empregos ou ativi
dades em cujo exercício se encontrar na 
data do requerimento ou do óbito e de 
acordo com as seguintes regras: 

I O I O O O O O O O O O O O O I O O O O O o o o o o o o o o o O O O O O O O 

Parágrafo único - O disposto neste 
artigo não se aplica aos segurados cujos 
requerimentos de benefícios sejam pro
tocolizados até a data da vigência des
ta lei. 

•••• o ••• o •• o •••••••• o •••••••••••• o •••• 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça, Legislação Social e de Finan
ças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 112, de 1975 

Dispõe sobre honorários de advo
gado, sua estipulação e cobrança, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
- A estipulação e cobrança de 

honorários de advogado regular-se-ão 
pelas disposições do Código de Processo 
Civil, do Estatuto da Ordem dos Advoga
dos do Brasil e desta Lei. 

Art. 2. 0 - Os Conselhos Seccionais da 
Ordem dos Advogados do Brasil elabora
rão, anualmente, a.s tabelas obrigatórias 
de honorários mínimos que vigorarão no 
território da Seção, depois de homologa
das pelo Conselho Federal. 

§ 1.0 - É nula toda estipulação de ho
norários de advogado em bases inferio
res às estabelecidas nas tabelas a que se 
refere este artigo. 

§ 2.0 - Não valerá o contrato de ho
norários com subordinação preponde
rante ao tempo de duração da demanda. 

Art. 3.0 - Poderá ser revisto o contra
to de honorários que, após dois anos de 
vigência ou por outras circunstâncias 
imprevisíveis ao tempo da assinatura, se 
torne excessivamente oneroso para o ad
vogado. 

Art. 4.0 
- Os honorários poderão ser 

reduzidos, quando verificada notável 
desproporção com os serviços prestados. 

Art. 5.0 - Qualquer controvérsia so
bre honorários advocatícios poderá ser 
submetida a.o Presidente da Secão ou 
Subseção da Ordem onde esteja ínscrito 
o advogado interessado. 

§ 1.0 - o Presidente intimará a.s par
tes com o objetivo de conciliá-las, la
vrando-se o respectivo termo de campa-
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recimento, nele incluídas, se for o caso, 
as condições do acordo. A parte ausente 
será considerada revel. 

§ 2.0 
- Não vingando a conciliação, o 

Presidente, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, decidirá a controvérsia, sendo-lhe 
facultado determinar todos os meios de 
prova, inclusive a requisição de proces
sos, administrativos ou judiciais, findos 
ou em curso. 

§ 3.0 - A decisão do Presidente será 
comunicada às partes pelo Gorreio, com 
as cautelas previstas no art. 223, §§ 2.0 

e 3.0 do Código de Processo Civil. 
§ 4.0 - No prazo de 5 (cinco) dias da 

decisão a Secretaria da Seção ou Subse
ção remeterá o processo ao distribuidor 
da Justiça local para os fins previstos 
nos arts. 1. 097 e seguintes do Código de 
Processo Civil, que passarão a reger o 
processo. Se hou-ver impugnação fundada 
na injustiça da decisão. o juiz dará ao 
processo o rito sumaríssimo. 

Art. 6.0 - Os honorários da sucum
bência serão fixados em conformidade 
com as tabelas a que se refere o art. 2.0

, 

atendidas as disposições pertinentes do 
Código de Processo Civil. 

Art. 7.0 - Nos1 pr:ocessos de compe
tência da Justiça do Trabalho, os ho
norários de sucumbência serão devidos: 

I - nas ações em que o empregado é 
assistido pelo Sindicato de sua categoria, 
cabendo a este satisfazer a condenação, 
quando o vencido for seu assistido; 

II - Na hipótese do art. 18 do Código 
de Processo Civil, justificando a senten
ça os motivos da condenação. 

Art. 8.0 - O juiz ou a câmara julga
dora fixará, nos termos das tabelas, os 
honorários do advogado da parte venci
da, desde que ele, no prazo destinado a 
recurso ou antes da baixa do processo à 
instância de origem, fundamente o pe
dido na inexistência de contrato escrito 
ou na omissão deste em relação ao des
fecho do litígio ou, ainda, de relação de 
emprego. 

§ 1.0 - A faculdade de requerer a fi
xação dos honorários na forma deste 
artigo estender-se-á a qualquer juízo ou 
tribunal nos procedimentos de natureza 
voluntária ou contenciosa. 

~ 2.0 
- Nos processos criminais e tra

balhistas e nos cíveis que não tiverem 
valor patrimonial, o advogado deverá 
prova·r, de plano, a capacidade econô
mic.a-financeira do cliente para atender 

aos honorários, salvo quando for advo
gado do empregador no processo tra
balhista. 

§ 3.0 - Contra o despacho que fixar 
honorários, na instância originária, ca
berá agravo de instrumento e embargos 
de nulidade, se for o caso, contra deci
são de câmara isolada. 

§ 4.0 - No despacho ou decisão, o jul
gador explicitará as condições para o 
seu cumprimento. 

Art. 9.0 - A execução de sentença 
constituirá, para efeito de fixacão de 
honorários, um novo juízo. Os honÔrários 
da sucumbência e os que tiverem sido 
fixados a requerimento do advogado da 
parte vencida serão acrescidos de um 
terço. 

Parágrafo único - O preceito aplica
se, igualmente, aos incidentes, embargos 
de terceiros e medidas cautelares em re
lação à causa principal. 

Art. 10 - Nos processos de falência, o 
juiz fixará os honorários dos advogados 
do síndico e do falido antes de assinar 
o quadro geral dos credores, constituin
do encargos da massa. 

Art. 11 - Nas concordatas ou nos 
procedimentos de insolvência civil, os 
honorários dos advogados do comissário 
e do administrador serão fixados pelo 
juiz quando arbitrar a remuneração dos 
seus respectivos constituintes, e terão a 
mesma natureza desta. 

Art. 12 - Ao advogado é facultado 
impugnar o valor da causa e pedir a 
avaliação judicial dos bens, para efeito 
de fixação dos honorários que lhe são 
devidos. 

Art. 13 - A parte terá direito de sub
rogação sobre os honorários da sucum
bência que excederem a remuneração 
ajustada e por ela já paga. 

Parágrafo único - A existência de re
lação de emprego não ilide o direito au
tônomo do advogado sobre os honorários 
da sucumbência, na forma do disposto 
no art. 99, § 1.0 da Lei n.0 4.215, de 27 
de abril de 1963. 

Art. 14 - Quando as tabelas forem 
omissas, o juiz decidirá o caso de acordo 
com a anaiogia, os costumes e os prin
cípios gerais de direito, tendo em vista 
sempre constituir exigência do bem co
mum a valorização da advocacia. 

Art. 15 - Os tribunais de última ins
tância ordinária e o Supremo Tribunal 
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Federal, este em decisão irrecorrível, fi
xarão a requerimento do advogado. de 
qualquer das partes os honorários cor
respondentes aos serviços por ele presta
dos no' tribunal, quer nos processos da 
competência originária, quer nos recur
sos. Neste caso, os honorários serão con
siderados adicionais aos que tiverem sido 
fixados na decisão proferida na instân
cia a quo. 

Art. 16 - Nos casos de cumprimento 
de cartas precatórias ou rogatórias, o 
juiz deprecado ou rogado poderá, a re
querimento do advogado interessado, fi
xar os honorários correspondentes aos 
serviços prestados no seu juízo. 

Art. 17 - Havendo intervenção de vá
rios advogados na defesa de uma mesma 
parte, a representação será considerada 
como única. Se a atuação for sucessiva, 
os honorários serão fixados em propor
ção à importância jurídica da respectiva 
intervencão e ao trabalho que cada um 
tiver desenvolvido. 

Art. 18 - O advogado em causa pró
pria terá direito aos honorários da su
cumbência, reduzidos à metade. 

Art. 19 - O pacto de quota litis será 
permitido apenas nas demandas que ti
verem ·por objeto bem de valor patri
monial, excluída essa forma de remu
neração noiS processos de direito das 
sucessões, de família, nos procedimentos · 
voluntários de qualquer natureza, nos 
acidentes do trabalho e na Justiça do 
Trabalho. Em nenhuma hipótese os ho
norários poderão ultrapassar a metade 
da valor patrimonial obtido pela parte. 

Parágrafo único - O pacto será, obri
gatoriamente, ajustado por escrito, de
vendo uma das cópias ser depositada na 
Seção ou Subseção da Ordem dos Advo
gados. 

Art. 20 - A cobrança dos honorários 
contratados por escrito e dos fixados em 
despacho ou decisão, obedecerá à disci
plina do Livro II do Código de Processo 
Civil. 

Parágrafo único - O contrato de ho
norários adquire força de título executivo 
extrajudicial com o certificado expedido 
pelo Presidente da Seção ou Subseção 
da Ordem dos Advogados do Brasil,· de 
terem sido prestados os serviços contra
tados. 

Art. 21 - A renúncia !motivada do 
advogado ou a cessão do mandato por 
culpa do procurador, antes do fim da 

demanda, opera a rescisão do contrato 
e honorários. 

Parágrafo único - O ajuizamento de 
qualquer ação com fundamento na dis
posição deste artigo, dependerá da prova 
de ter sido feita comunicação do fato à 
Seção ou Subseção da Ordem dos Ad
vogados. 

Art. 22 - A revogação do manda_!.<> 
não prejudicará o direito à remuneraçao 
ajustada, salvo quando fundada na culpa 
do procurador. 

Art. 23 - O advogado poderá reque
rer em qualquer fase da demanda, a 
fixação dos honorários pelos trabalhos 
executados, com a extinção do contrato 
de honorários. 

Parágrafo único - Diante das alega
ções das partes, o juiz decidirá sobre o 
direito do advogado de perceber hono
rários suplementares decorrentes da so
lução que vier a ser dada ao litígio. 

Art. 24 - Os honorários da sucum
bência fixados nas causas em que tive
rem sido vencedores os órgãos da admi
nistracáJo indireta da União, dos Estados 
e Municípios, serão levados, juntamente 
com os honorários da mesma natureza 
por eles satisfeitos, a uma conta especial 
de compensação. No fim do exer-cício 
fiscal, o saldo que houver será distribuí
do entre os advogados do quadro rece
bendo os que contarem mais de 10 (dez) 
anos de funcão o rateio de 60% (sessen
ta por cento) do saldo, e os de menor 
tempo o da diferença. 

§ 1.0 - As disposições deste artigo 
aplicam-se a toda empresa privada que 
possuir quadro de advogados organizado 
em carreira. 

§ 2.0 -A remuneração percebida em 
decorrência do rateio de que trata este 
artig·o incorporar-se-á aos salários do 
empregado, para todos os efeitos de di
reito. 

Art. 25 - Para os advogados dos res
pectivos quadros, que contarem com mais 
de 5 (cinc<J) anos de prática profissional, 
fica expressamente vedada, aos órgãos 
da administração indireta da União, dos 
EstadQS e Municípios, a fixação de ní
veis de remuneração inferiores à metade 
dos vencimentos e vantagens atribuídos 
ao cargo de juiz de direito de primeira 
entrância dos Estados, Territórios e Dis
trito Federal, onde for sediado o respec
tivo serviço. A equivalência será mantida 
nos acessos. 
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Art. 26 - Ao Sindicato dos Advogados 
compete também celebrar convenções e 
acordos coletivos de trabalho, bem como 
instaurar dissídios coletivos, de natureza 
jurídica ou econômica, nos moldes da 
Consolidação das Leis d<> Trabalho e da. 
legislação complementar reguladora dos 
reajustamentos salariais. 

Art. 27 - As custas contadas a<>s ad
vogados em qualquer procedimento serão 
recolhidas à Caixa de Assistência dos 
Advogados da Seção local da OAB, ou 
ao Conselho Seccional, se este mantiver 
serviço de assistência aos advogados nele 
inscritos. 

§ 1. 0 - Em toda e qualquer ação tra
balhista, inclusive em execução, sempre 
que a parte pagadora estiver assistida 
por advogado, será acrescido, ao total das 
custas calculadas, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) destinado à en
tidade a que se refere este artigo. 

§ 2.0 - O recolhimento de que trata 
este artigo não poderá, em qualquer caso, 
ser inferior a 5% (cinco por cento) do 
valor total da conta. 

Art. 28 - Os juízes e tribunais não 
poderão encerrar nenhum processo, de
terminar o seu arquivamento, homologar 
transação, deferir desistência, subroga
ção ou cessão, ordenar o levantamento 
de embargos ou medida cautelar, bem 
como de fundos, valores e documentos, 
sem que a parte interessada tenha de
positado a quantia fixada previamente 
para atender aos honorári<Js de advoga
do, ou garantido o cumprimento dessa 
obrigação, com suficiente garantia real 
ou fidejussória. 

Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 30 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
De nossa autoria é o Projeto de Lei 

n.0 27, de 1975, que tramita nesta Casa 
e que, alterando a redação do art. 20 
do vigente Código de Pmcesso Civil ob
j etiva assegurar ao advogado que peti
ciona em causa própria direito aos ho
norários da sucumbência. 

A propósito desse Projeto de Lei, rece
bemos da OAB, Seção do Estado do Rio 
de Janeiro, ofício de congratulações, em 
o qual, entretanto, não só é noticiada a 
existência de um anteprojeto, já apoc
vado pelo Conselho da dita seção da 
OAB, onde a questão dos honorários é 

tratada de forma global como nos foi 
dado o privilégio de receber uma cópia 
do mesmo. 

Dito trabalho, que realmente tem 
maior abrangência e eficácia e que, além 
disto, cuida autorizadamente de preser
var os interesses pecuniários dos advo
gados, tendo em vista a indispensabili
dade da atuação desses profissionais na 
realização da Justiça, é o que aqui sub
metemos à consideração da Casa, acom
panhado da justificação original, con
substanciada no seguinte: 

A atribuição aos Conselhos Seccionais 
da Ordem dos Advogados de confeccio
narem tabelas de honorários constava do 
Projeto dos Estatutos da corporação, 
aprovado pela Câmara e enviado ao Se
nado. 

Na sua obra "O Advogado, a Regula
mentação e a Ética Profissional", Ruy 
Azevedo Sodré nos informa que partiu 
do então Deputado Milton Campos a 
idéia de conceder às Seções da Ordem 
o direito de baixarem tabelas de honorá
rios, contrário que era o eminente ho
mem público, sempre nunca assaz pran
teado, a que constasse da lei a fixação 
de tabelas. 

Este projeto concilia essa tendência e, 
dando um passo à frente. torna obriga
tória a observância dos níveis tabelados. 

A nulidade dos pactos de honorários 
inferiores aos estabelecidos nas tabelas, 
é preceito da lei argentina, como da ita
liana, entre outras. A primeira, "Arancel 
de Honorários de Abogados y Procura
dores", é o Decreto-Lei n.0 39.439, de 
1944; a segunda, o Decreto de 2 de abril 
d~ 1965. Da lei argentina extraímos ou
tros dispositivos que nos pareceram de 
grande alcance. 

A solução das controvérsias relativas a 
honorários de advogado perante o Pre
sidente da Ordem está prevista no art. 
98, da Lei de 31 de dezembro de 1971, 
que estabeleceu, na França, a "Nouvelle 
Profession d'Avocat". 

Essas, as fontes principais onde fomos 
buscar as diretrizes do trabalho, ora 
apresentado à consideração da Casa. 

Em face do projeto, abre-se para o 
advogado a possibilidade de eleger a via 
que lhe parecer mais adequada à efe
tivação de seus direitos. E o cliente terá 
meios exatos para suas deliberações, 
passando a conhecer melhor as conse
qüências das obrigações assumidas. 
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O projeto visa à defesa dos interesses 
da classe, mas constitui um instrumento 
poderoso para a segurança das relações 
jurídicas em ·terreno tão delicado, onde 
se defr<mtam os valores mais altos do 
Direito. 

Também cuidaram-se de aspectos li
gados com a relação de emprego·· tendo 
por objeto a prestação de serviços jurí
dicos visando a fortalecer o contrato de 
trabalho do advogado sob o ângulo eco
nómico e moral. A relação laboral não 
pode ser veículo de proletarização do 
advogado, com projeção indesejável na 
dignidade do exercício profissional. 

Finalmente, contempla o projeto dis
positivos relacionados com a assistência 
que a Ordem dos Advogados presta à 
classe, por via das Caixas de Assistência 
dos Advogados ou dos departamentos 
criados com esse alto objetivo. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 
1975. - José Esteves. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Código de Pro(lesso Civil 

Art. 18 - O e.scrivão numerará todas 
as folhas do processo e rubricará as em 
que não houver a sua assinatura, e o 
juiz rubricará as de que constarem atas 
em que haja intervindo. 

CAPÍTULO III 

Da Prova Documental 
Art. 223 - Salvo motivo de forca 

mai·or, ou caso de prova contrária, o dÓ
cumento somente poderá ser produzido: 

I - Pelo autor, c·om a petição inicial. 
II - Pelo réu, com a defesa. 
Parágrafo único - O juiz não poderá 

sentenciar no feito sem ouvir a parte, 
dentro em 48 (quarenta e oito) horas 
sobre documento produzido depois da 
petição inicial· ou da defesa. 
••••••• o •• o •• o ••• o ••••••••••••• o •• o ••• o. 

LEI N.0 4.215, 
DE 27 DE, ABRIL DE 1963 

Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

'o' ••• o o ••••• o •• ' •• o o ••••••• o •••••••• o •• 

.Art. 99 - Se o advogado fizer juntar 
ao.s autos, até antes de cumprir-se o 
mandato de le·vantamento ou precatá
rio, o seu contrato de honorários, o juiz 

determinará lhe sejam estes pagos di
retame·nte, por dedução da quantia a ser 
recebida pelo constituinte, salvo se este 
provar que já os pagou. 

§ 1.0 - Tratando-se de honorários fi
xados na condenação, tem o advogado 
direito autónomo para executar a sen
tença nessa parte podendo requerer que 
o precatório, quando este for necessário, 
seja expedido em seu favor. 
O O 0 O 0 0 o O O O O O O 0 O O O O 0 O O O O O O O 0 o O O O O 0 0 o O O O O 0 

(A Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 113, de 1975 

Dá nova redação ao art. 508, do 
Código de Processo Civil. 

o congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 - o art. 508 do Código· de Pro

cesso Civil, Lei n.0 5.869, de 11 de janei
ro de 1973, passa a vigorar com esta re
dação, revogado o seu parágrafo único: 

"Art. 5u8 Em todos os recursos, sal
vo o de agravo de instrumento· e o de 
embargos de declaração, o prazo, pa
ra interpor e para responder, será 
sempre de quinz~ (15) dias." 

Art. 2.0 A presente Lei entrará em vi
gor na data de sua publicação. 

Justificação 
1. O Estatuto da Ordem dos Advoga

dos do Brasil, Lei n.0 4. 215, de 27 de abril 
de 1963, em seu art. 89, incisos XVI e 
XVII, assegura ao advogado o direito de: 

"XVI - ter vista, em cartório, dos 
autos dos processos em que funcione, 
quando, havendo dois ou mais liti
gantes com procuradores diversos, 
haja prazo comum para contestar, 
de1end.e·r, falar ou recorrer; 
XVII - ter vista fora dos cartórios, 
nos autos de processos de natureza 
civil criminal, trabalhista, militar ou 
administrativa, quando não ocorra a 
hipótese do inciso anterior." 

Em sentido convergente dispõe o Có
digo. de Processo Civil, cujo art. 40 estâ 
assim redigido: 

"Art. 40 - O advogado tem direito 
de: 
I- examinar, em cartório de justiça 
e secretaria de tirbunal, auto.3 de 
qualquer processo, salvo o disposto 
no art. 155; 

!i 
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II - requerer, como procurador, vis
ta dos autos de qualquer pr.Jce.s:::o 
pelo prazo de 5 (cinco) dias; 
III- retirar os autos do cartório ou 
secretaria, pelo prazo legal, sempre 
que lhe competir falar neles por de
terminação do juiz nos casos pre
vistos em lei. 
§ 1.0 - Ao receber os autos, o advo
gado assinará carga no livro compe
tente. 
§ 2.0 

- Sendo comum às partes o 
prazo, só em conjunto ou mediante 
prévio ajuste por petição nos autos, 
poderão os seus procuradores retirar 
os autos." 

Ressalvado o caso previsto no art. 40, 
§ 2.0 , do Código, que coincide ·com o art. 
89, inc. XVI, do Estatuto, o advogado, 
portanto, tem direito a retirar autos de 
cartório, ~m processo em que tenha si
do constituído procurador de alguma 
parte, sempre que lhe caiba praticar ato 
para o qual seja necessário· examiná-los. 

2. Mas o art. 508 do Código de Pro
cesso Civil, dispondo sobre o prazo para 
interpor e para responder recurso, foi 
assim concebido: 

"Art. 508 - Em todos os recursos, 
salvo o de agravo de instrumento e 
o de embargos de declaração, o pra
zo, para interpor e para responder, 
será sempre de 15 (quinze) dias, cor
rendo em cartório." 

Em virtude da ressalva final, "corren
do em cartório", que evidentemente se 
dirige ao· prazo e não à vista, resultou que 
alguns intérpretes têm entendido que o 
advogado terá vista dos autos só em car, 
tório ou na secretaria, de onde não os 
poderá retirar. 

Embora coni'litante essa interpretação 
com o teor do art. 40, do PCP, e art. 
89 do Estatuto dos Advogados, nesse ru
m~ já se pronunciaram algumas autori
dades judiciárias, seja em provimentos 
generalizantes, seja em instruções lo
cais. 

3 No ·entanto, nenhuma vantagem 
decÔrre para a aplicação do Direito ou 
para a obtenção de Justiça, de o advoga
do não poder ter vista dos autos fora de 
crurtório, quando lhe incumba interpor 
ou responder recurso. 

Convém não olvidar que, se o destina
tário da atividade do advogado, por um 
lado, é o seu cliente, por outro, também 

o é o próprio Estado, cujo dever jurisc!_i
cional não se ·exerce sem a cooperaçao 
desse profissional, certo como é que so
mente por seu intermédio pode alguém 
ingressar em juízo (CPC, art. 36), e que 
nenhum juiz poderá agir de-ofício (CPC, 
art. 262), mesmo em grau de recurso. 

Dessarte, as limitações impostas à ati
vidade de. advogado não empecem 
apenas ·a ele próprio, ou a seus clien
tes, prejudicam o exercício da função ju
risdicional, visto como juiz algum é ca
paz de dizer-se em condições de solucio
nar adequadamente uma causa sem o 
concurso do patrono da .parte. Nem mes
mo o mais completo princípio inquisitivo 
poderia dispensar tal colaboração. 

4. Caso é, pois, de se perguntar: qual 
a vantagem de impedir ao advogado de 
bem exercer o seu munus, privando-lhe a 
consulta, no escritório ou em casa, como
damente, de autos dos processos em que 
deva interpor ou responder recurso? A 
quem aproveita esse obstáculo? Ao Esta
do? Ao juiz? Ao Direito? A parte? 

Dirse-ia que a retirada de autos do 
cartório pode criar entraves ou demora, 
visto como o advogado poderá retê-los 
deixando de devolvê-los no momento in
dicado. 

o argumento, posto. que haja sido co
gitado, por juristas de nomeada interna
cional, é insuficiente. Se o advogado de
sonesto quiser, mesmo, apoderar-se dos 
autos de algum processo para, conser
vando-os consigo, atingir fim ilícito, mais 
fácil lhe será tentar subtraí-los no bal
cão de cartórios movimentados ou em 
momento de distração do serventuário, 
sem que seja percebido. Subscrevendo 
recibo de tê-los retira.do (CPC, art. 40, 
§ 1.0 ), e estando exposto a graves penas 
(CPC, arts. 195 e 196; Estatuto da OAB, 
art. 103, XX, c/c art. 110, II), é que, 
por certo, não irá fazê-lo. 

5. Por outro lado, essa disposição ~e
gal não afeta interesses poderosos, CUJOS 
titulares custearão cópias dos autos dos 
processos, de modo a noo. sofrerem pre
juízo; os humildes, estes s1m nada pode
rão contra o texto da lei. 

É o que já vem ocorrendo nos casos de 
assistência gratuita, em que o profissio
nal além de prestar seu ofício, ainda tem 
de dispender enorme tempo a coligi·r da
dos tomar notas ou copiar peças dos au
tos 'a bem de interpor ou responder re
curso. Mas é evidente qu~, em tal caso, 
a qualidade de sua atuaçao decai e, por 
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conseguinte, a defesa dos assistidos peri
clita. 

6. Nenhuma razão, portanto, justifica 
a alteração súbita que se pretende intro
duzir por interpretação inadequada do 
CPC em mecanismo_ que estava a funcio
nar com perfeição. Não se havia recla
mado do Poder Legislativo qualquer me
dida como essa, de conseqüências sérias. 

Dai a necessidade de se excluir do tex
to do Código de Processo Civil qualquer 
expressão de que possa resultar interpre
tação que leve a restrição imposta aos 
advogados, no que concerne ao direito à 
vista dos autos fora de cartório a bem de 
interpor ou responder recurso. 

7. Ainda neste Projeto, como se trata 
do mesmo dispositivo, suprime-se o pará
grafo único do art. 508, que fixa em 5 
(cinco) dias o prazo para recurso no pro
cedimento sumarfssimo. 

Basta ler, no art. 275, do CPC, o rol 
das causas sujeitas a esse procedimento, 
para verificar que elas podem envolver, 
às vezes teses de direito das mais intrin
cadas ou ter desfecho que atinja pro
fundamente o interesse da parte. 

A redução de dez dias no prazo para 
recurso não significa muito expressiva 
economia de tempo. É sabido que os no
venta dias fixados para €ncerramento 
da causa no primeiro grau de jurisdição 
(art. 281) vêm sendo excedidos, pela im
possibilidade de suportar o mecanismo 
judiciário o volume atual de serviço. Mas 
se esse prazo é excedido, não o pode ser 
aquele dos recursos, sob pena de intem
pestividade, o que torna a lei gravosa 
para os procuradores, sem nenhum be
nefício para a Justiça. 

Os procuradores têm de, em tempo tão 
exíguo, interpor e responder os recursos, 
-rreiudicando o seu trabalho, embora se
ja inexpressiva a vantagem para a cele
ridade processual. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 
1975. - Accioly Filho. 

(A Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os Projetas lidos serão publicados e 
remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

li': lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 260, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento, para o 
Projeto de Lei da Câmara n.o 41/75 (n.o 
98-C/75, na Casa de origem) de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, 
que dispõe ·sobre a contagem reciproca de 
tempo de serviço público federal e de ati
vidade privada, para efeito de aposenta
doria. 

Sala das Sessões, em 25 de junho d€ 
1975. - Ruy Santos, pela Liderança da 
ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Este requerimento será votado após a 
Ordem do Dia, na forma do art. 375, II, 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. !.o-secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 261, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos do Regimento Interno, re

quei·ro a V. Ex.a que defira ao Projeto 
de Lei da Câmara n.o 48 de 1975, que 
"revig-·ora a Lei n.o 4.331,' de 1964, dis
pondo sobre a aquisição de imóveis por 
Governos estrangeiros, no Distrito Fe
deral", do Poder Executivo, a audiência 
d.a Comissão de Constituição e Justiça. 

A referida propcsição excepciona e der
roga o art. 11, §§ 2.0 e 3.o da Lei de In
trodução ao Código Civil Brasilei·ro, e na 
Qomissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados não teve trami
tação tranqüila no que se refere à sua ju
ridicidade e técnica legislativa. 

O Projeto de Lei em apreço, pretende, 
fora a questão de mérito, revigorar um 
diploma que se exauriu a 31-12-74, por
tanto, perempto. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 
1975. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com art. 279, I, do Regi
mento Interno, este requerimento será 
objeto de deliberação após a Ordem do 
Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

José Sarney. 
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O SR . .JOS:e SARNEY - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, nrma-se na comuni
dade das nações a consciência nítida da 
necessidade de uma nova ordem eco
nômica internacional. Compreende-se 
atualmente que a própria segurança in
ternacional não pode ser completa se 
não incluir uma noção de interdepen
dência e uma dimensão que garanta a. 
todos os países o direito de realizar os 
seus programas de desenvolvimento li
vres da agressão econômica e de qual
quer outra forma de coerção. 

O crescimento da interdependência da 
economia mundial, a realidade dessa in
terdependência, a constatação do fato· de 
que a prosperidade da comunidade inter
nacional como um todo depende da pros
peridade dos países que a constituem im
põe-se a todos os espíritos. Em seu re
cente discurso de Uruguaiana na assi
natura dos acordos de cooperação entre 
o Brasil e o Uruguai, o Presidente Geisel 
foi incisivo neste sentido. Em suas pala
vras, "·tal interdependência é a única ca
paz de unir os povos e de contribuir para 
a harmonia da sociedade internacional". 
E completando seu pensamento, afirmou 
o _Presidente que o desenvolvimento soli
dar~o, no mundo de hoje, não é mais uma 
opçao, e sim um imperativo. 

A consciência desse imperativo decor
re principalmente da verificação de que, 
na atual ordem económica internacional, 
é impossível .conseguir-se um desenvol
vimento igual e equilibrado da comuni
dade das nações. A a tua! ordem econô
mica internacional está em choque dire
to com o desenvolvimento das relações 
politicas e econômicas entre os países. 
Basta lembrar apenas dois aspectos sig
nificativos, como a constatação de que 
os diferentes países não participam 
equitativamente dos benei'ícios do pro
gresso tecnológico ou o fa.to de que os 
países em desenvolvimento, constituindo 
70% da população, representam apenas 
30 por cento da renda mundial. 

A evolução desse conceito de uma nova 
ordem econômica internacional pode ser 
observada, de maneira inequívoca, nas 
manifestações de uma entidade como a 
Organização das Nações Unidas, que o 
adotou expressamente. Já em 24 de ou
tubro de 1970, a ONU, pela Resolução 
n.0 2. 626, estabeleceu a "Estratégia In
ternacional de Desenvolvimento para a 
Segunda Década de Desenvolvimento das 
Nações Unidas". Essa preocupação, sem
pre crescente, concretizou-se afinal em 

1.0 de maio de 1974, quando, em sessão 
especial, aquela Entidade pelas Resolu
çõe~ n.0 s 3.201 e 3.202, lançou a "Decla
raçao sobre o Estabelecimento de uma 
Nova Ordem Económica Internacional" 
e fixou um programa de ação visando à 
realização desse objetivo. 

Naquela data, que deve ser lembrada 
por sua importância e por seu significa
do histórico, os países membros em As
sembléia-Geral para estudar pela pri
meira vez os problemas de matérias-pri
mas e desenvolvimento e invocando o es
pírito, as finalidades e os princípios da 
Carta das Nações Unidas, destinados a 
promover o desenvolvimento económico e 
o progresso social de todos os povos, pro
clamaram, de forma solene sua deter
minação unida de trabalhar urgente
mente pelo estabelecimento de uma Nova 
Ordem Económica Internacional basea
da na eqüidade, na igualdade soberana 
na interdependência, no interesse co~ 
mum e na cooperação entre todos os Es
tados, quaisquer que sejam os seus sis,te
mas económicos e sociais de modo que 
atravé~ dessa Nova Ordem, consiga-se á. 
correçao de desigualdades e injustiças 
que separam os povos elimine-se a cres
cente distância entre' países desenvolvi
dos e em desenvolvimento e seja possí
ve~ atingir: a meta do prÓgresso econó
mico~ soc1al, da paz e da justiça para a 
geraçao futura e a geração atual. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Per
mite V. Ex. a. um aparte? 

O SR. .JOSÉ SARNEY - Com muita 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Henrique de La Rocque - É de 
se louvar o fato de V. Ex. a. ter prestado 
atenção específica, em várias de suas úl
timas manifestações nesta Casa, à pro
blemática internacional. E ainda hoje o 
faz, afirmando que a paz mundial exige 
a garantia a toda e qualquer nação do 
atuação estranha; e, em sustentando a 
sua tese, procura V. Ex. a. alicerçá-la em 
fato histórico recente, comentando os 
Acordos assinados entre as Repúblicas do 
Brasil e do Uruguai. É quando V. Ex.a 
realça a politica do Presidente Geisel, tão 
objetiva e eficientemente executada pe
lo nosso Chanceler Azeredo da Silveira, 
na área internacional, onde S. Ex.a., e 
de forma indiscutível, tem procurado 
agigantar o Pais. E V. Ex.a., Senador J-osé 
Sarney, sabe muito bem que, para nós, 
as relações com as outras pátrias são de 
suma importância, em todos os senttdos, 
destacando-se de forma especial o sen-
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tido econômico, de vez que, no que con
cerne à política de cada um, é sem dúvi
da direito de cada país a preferência e a 
opção. Felicito-o por mais essa manifes
tMão. t::ío nrecisa e preciosa, que V. Ex.a. 
faz do Brasil no contexto internacional. 

O . SR. JOS~ SARNEY - Muito obri
gado, Senador Henrique de La Rocque, 
pela substancial contribuição que V. Ex.a 
dá ao meu discurso. 

É oportuno lembrar alguns dos prin
cípios que i'undamentam essa nova or
dem econômica internacional e que, de
clarados expressamente pela própria 
ONU têm a força de sua autoridade, ca
paz de eliminar ambigüidades e inter
pretações duvidosas, mas revelando a 
grandeza de uma consciência onde se 
afirma o reconhecimento de direitos e 
deveres entre os Estados-membros: 

a) igualdade soberana dos Estados, au
todeterminação de todos os povos, inad
missibilidade da aquisição de territórios 
pela força, integridade territorial e não 
interferência nos negócios internos de 
outros Estados; 

b) ampla cooperação entre todos os 
Estados, com adoção de medidas espe
ciais em favor dos menos desenvolvidos; 

c) o direito de cada país adotar o sis
tema econômico e social que julgar mais 
conveniente a seu próprio desenvolvi
mento, não ficando, em conseqüência, 
sujeito à discriminação de qualquer es
pécie; 

d) plena e permanente soberania de 
cada país sobre os seus recursos natu
rais e as suas atividades econômicas, sa
lietando-se que, para defender esses re
curoos, cada país tem direito a um con
trole efetivo sobre eles e sobre a sua ex
ploração, incluindo o direito de naciona
lizacão ou de transferência da proprie
dade para seus súditcs, direito que é ex
pressão de sua soberania e cujo exercí
cio não pode ficar sujeito a qualquer 
coerção; 

e) disciplina e supervisão das ativida
des das empresas transnacionais, toman
do-se medidas no interesse da economia 
dos países onde essas empresas operam; 

f) assistência ativa, por parte de toda 
a comunidade internacional, aos países 
en:i desenvolvimento, sem imposição de 
condições políticas e militares; 

g) possibilitar aos países em desenvol
vimento o acesso à ciência e à tecnologia 

modernas e à ·criação de tecnologia pró
pria; 

h) o fim da devastação de recursos n~
turais, inclusive de produtos alimentl
cios. 

Cabe finalmente, lembrar que está 
marcada para o período de 1.0 a 12 de 
setembro deste ano uma sessão especial 
da ONU, cujo objetivo principal é r7ali~ar 
mudanças no sistema dessa orgamzaçao, 
capacitando-o para o exame de proble
mas de cooperação econômica interna
cional de forma a conferir a esse sistema 
um papel destacado e eficiente de apoio 
ao prcgresso econômico ·e social dos paí
ses em desenvolvimento. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY -Com muita 
honra nobre Senador Vasconcelos Tor-

' res. 

O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a 
tem abordado no congresso, temas com 
uma objetividàde, com co·nhecimento de 
causa, fruto do estudo -porque V. Ex. a 
é um Senador jovem, se debruça sobre 
a temática brasileira. De minha parte, 
como um Senador do chamado Sul do 
Brasil, quero, mais uma vez, dizer que 
me sinto empolgado quando V. Ex.a com
parece à tribuna para focalizar assuntos 
de grande relevância e de interesse na
cional. Para mim. não chega a ser sur
presa, porque o conheci ainda no velho 
Palácio Tiradentes, como Deputado Fe
deral, moço, como ainda o é, e que se vai 
situando numa posição de vanguarda, de 
destaque e qne.- da minha parte, e pen
so que de muitos de seus colegas - faz 
com que essa Bancada aparteante fique 
como uma Bancada de admiradores da 
espetacular atuação política de V. Ex. a A 
exemplo do seu companheiro de Estado, 
quero congratular-me por mais este dis
curso. V. Ex.a é ai'irmativo, não é escor
regadio. Ainda cntem eu via que, em
bora V. Ex.a seja de um Estado que ain
da não tenha ingressado na produção da 
soja. aqui, escoteiramente, sozinho quase, 
falando em nome de todos nós, reduzia 
às devidas proporcões o discurso do Se
nador Paulo Brossard. Agora, neste es
tudo - e tudo que V. Ex. a faz é sério, 
é correto, é honesto e patriótico - eu me 
abalancei a pedir aparte para dar esta 
manifestação a v. Ex.a e para acrescen
tar a posição doo País em relação ao seu 
vizinho, o que está acontecendo, agora, 
na República do Paraguai. Qual a na-
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ção, como o :Brasil, que não tivesse atin
gido a maturidade e quisesse financiar 
uma .siderúrgica na nação Paraguaia, 
onde não há minério de ferro, a não ser 
o carvão e alguns candidatos a empre
gos nas diretorias das empresas que vão 
ser formadas? Então, essa posição fixa 
de V. Ex.a., e aliada a este fato, me em
polgou muito. Conheço o Paraguai, lá 
estive várias vezes. Não sei se vamos 
vencer os ressentimentos que ainda exis
tem da Guerra do Paraguai. Penso que 
deveria vencer - da nossa parte está 
vencido. De lá, infelizmente, tenho a 
impressão que não. E, pedindo permissão 
por ter interrompido V. Ex.a., quero di
zer o seguinte: que me orgulho de ser 
seu colega hoje. Penso que todo o Brasil 
sabe que há, aqui, um jovem Senador de 
coragem, de gabarito moral, de inteli
gência, servido por uma cultura fabulo
sa, como é a de V. Ex.a., e que, abordando 
·essa temática, faz com que· o Senado 
nesta nova fase da vida brasileira se 
afirme perante a opinião pública nacio
nal. Quero parabenizar V. Ex. a. por mais 
este fabuloso discurso que faz, e solida
rizar-me com as palavras que V. Ex.a. 
·está pronunciando e que me permitiram 
como sen colega, talvez o mais modesto' 
o mais humilde, o mais ignorante, dizer 
o que pensa de uma das figuras mais 
expressivas do Congresso Nacional que é 
V. Ex.a. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Senador Vas
concelos Torres, agradeço, profundamen
te orgulhoso, o aparte de V. Ex.a. Seria 
insincero mesmo se não dissesse que de
le recolho certa dose de vaidade mas 
peço à Casa que desculpe os exage~os de 
V. Ex.a., exageros de bondade que só se 
justificam - como V. Ex.a. mesmo in
~rncnu - pela longa e velha amizade que 
vem dos tempos do nosso Palácio Tira
dentes e que .se mantém até hoje. 

Muito obrigado a V. Ex. a, pois apenas 
dou uma pálida contribuição aos traba
lhos desta Casa. 

Sr. Presidente, continuando as minhas 
considerações, na própria reunião em que 
foi fixada a data da assembléia geral, sa
lienta-se a im:portância da participação 
dos Estados-membros, sendo eni'atizada 
a necessidade de que eles sejam repre
sentados em alto. nível político de forma 
a assegurar a realização das tarefas es
pecíficas, com resultados concretos e sa
tisfatórios. 

Essa recomendação aplica-se especial
mente ao BrasH, não só em face de .sua 

tradicional atuação em organismos in
ternacionais, mas principalmente em fa
ce da posição de crescente destaque com 
que .se vem firmando na comunidade das 
nações e que lhe confere um papel de im
portância e responsabilidade considerá
veis. 

Ainda há pouco, Alfred Grosser, cien
tista politico francês, que veio ao Rio 
pronunciar uma .série de conferências, 
ressaltava, em declarações à imprensa, 
essa posição .singular de nosso País. O 
Brasil; dizia ele, está numa 

"posição intermediária entre os paí
ses africanos e europeus, que ajuda
rá a criar uma cooperação sem do
minação e, através daí, estabelecer 
padrões para uma nova ordem nas 
relações internacionais". 

A sessão especial da ONU, a realizar
se em setembro próximo e em cuja im
portância histórica não é demais insistir, 
será uma excelente oportunidade para 
o desempenho desse papel que cabe ao 
Brasil. Estamos certos de que o Gover
no do Presidente Geisel, cuja politica ex
terior, por sua linha de coerência e ação 
vigilante, tem merecido<> aplauso das vo
zes mais expressivas de ambos os Parti
dos, nesta Casa e na Câmara dos Deou
tados, saberá, através da comprovâda 
eficiência e habilidade do Itamaraty, dar 
à nossa participação um sentido de gran
deza e de verdadeira contribuição para 
que essa iniciativa da ONU não reflita 
apenas o impuls•o de uma inspiração ge
nerosa, mas se concretize realmente em 
medidas que tornem efetiva essa nova 
ordem econômica int"ernacional, para a 
qual se voltam agora as melhores espe
ranças dos povos em desenvolvimento. 

A posição do Brasil tem sido perma
nentemente a de lutar por esses objeti
vos. Lançamos a tese da segurança eco
nômica coletiva e somos pioneiros na 
busca desses melhores dias para a huma
nidade. A política exterior do Brasil re
flete as nossas preocupações, não so
mente com a nossa sorte, mas com a 
sorte de todos os países que enfrentam os 
caminhos e os obstáculos do desenvolvi
mento econôm1co. 

As nossas idéias sobre a nova ordem 
econômica estão defintida.s e, assim, com 
essa autoridade, iremos comparecer à 
Mesa das Nações Unidas, na C.onferência 
de setembro, na certeza de que não so
mente defendemos os nossos interesses, 
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mas também os interesses de todos os 
povos subdesenvolvidos e em desenvolvi
mento e, por que não dizer, de toda a 
humanidade! Muito obrigado. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Benjamim Farah. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Danton Jobim. 
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presi

dente e Srs. Senadores: 

Permita-me o Senado que venha insis
tir uma vez no tema politico do momen
to, depois que tantas personalidades emi
nentes dos meios partidários sobre ele já 
se manifestaram. 

Embora proclamando sua fidelidade 
aos princípios da pluralidade partidária, 
a Revolução ,de 1964, ao impacto da pri
meira crise do sistema, partiu cedo para 
o bipartidarismo. É a dicotomia Governo 
versus Oposição, uma simplificação sem 
dúvida exagerada e deformante do qua
dro democrático representativo, que atua, 
entretanto, como vacina contra o unipar
tidarismo. 

A rigidez do quadro político faz com 
que o Partido único da Oposição seja o 
natural desaguadouro de todos os tipos 
de insatisfação e de inconformismo, da 
extrema direita à extrema esquerda. 

Quanto à situação da ARENA, é evi
dente que ela apresenta algumas carac
terísticas curiosas. Se o Governo da Re
volução espera da Aliança Renovadora 
Nacional apoio parlamentar firme e 
constante, para não dizer incondicional, 
deve esperar também do Movimento De
mocrático Brasileiro que cumpra a sua 
missão, refletindo o espectro das opi
niões discordantes através do País. 

O que há de mais errado no esquema, 
Sr. Presidente, é que a ARENA não par
ticipa do Poder e não assume responsa
bilidades de governo, simplesmente de
sempenha uma função ancilar de apoio 
irrestrito a decisões já tomadas que lhe 
cumpre explicar e- aprovar. 

Pede-se à ARENA que ganhe as eleições 
para o Governo mas a ARENA permane
ce exposta às críticas que se enderecem 
a um governo que não é o seu e que 
dela se mantém distante, alheio como se 
acha ao mundo politico, embora exerça 

a mais importante das funções politicas 
(iue é, sem dúvida, a de governar. 

E quanto à distensão? Depois das espe
culações não confirmadas nem contesta
das que enxamearam no noticiário po
lítico, ficamos todos perplexos, nós os do 
MDB, como os da ARENA. Não sabemos 
afinal a quanto andamos, a esta altura, 
ou a quanto anda a política da disten
são auspiciosamente anunciada pelo Pre
sidente da República. 

Surgiram algumas definições partidas 
de representantes da ARENA. O Senador 
Daniel Krieger, por exemplo, a define 
como "afrouxamento gradual" com a 
volta "a uma progressiva liberdade de 
imprensa e ao amplo debate parlamen
tar. 

Mal, começa, porém, Sr. Presidente, o 
amplo debate e mal, no seio da própria 
ARENA, levanta-se a voz liberal do Se
nador Teotônio Vilela a reclamar enfa
ticamente a normalização da vida poli
tica, eis que surge, nas mesmas fileiras 
da Maioria, o aviso paralisante do emi
nente Senador Dinarte Mariz a prenun
ciar o possível fechamento do Congresso. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite
me V. Ex. a um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM- Um minuto, 
apenas, Excelência, Não lamento, Sr. 
Presidente, essas discordâncias no seio 
da Maioria. Sou daqueles que, talvez ana
cronicamente ,ainda acreditam que, 
numa democracia, qualquer Partido deve 
ser uma agremiação de homens livres e 
acho que a absoluta conformidade ou o 
absoluto conformismo é vizinho, sem dú
vida, da morte ou, quando menos, do 
imobilismo ou da paralisia, incompatí
veis com o papel dinâmico dos parla
mentos. 

Concedo agora o aparte ao meu nobre 
colega pelo Estado do Rio de Janeiro. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Senador 
Danton Jobim, V. Ex. a é para mim uma 
espécie de cientista político, um homem 
que escreveu lapidares artigos naquele 
órgão de imprensa que não mais existe, 
o Diário Carioca, mas que o pesquisador 
político terá que buscar, mais tarde, para 
fazer a história das instituições públi
cas deste País. Tenho a impressão de 
que não há nada mais semelhante à Ali
ança Renovadora Nacional do que o Mo
vimento Democrático Brasileiro. Encon
tro, no meio da agremiação de V. Ex. a., 
arenistas doentes e, dentro do meu Par
tido, uma tendência emedebista às vezes 
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irrefreável. Quero dizer que há, então, 
um artificialismo, os Partidos não exis
tem. Isso deve ser dito aqui clara e inso
fismavelmente. Tanto V. Ex.a., quanto 
eu, os meus correligionários e os de V. 
Ex.a. nos abrigamos numa legenda para 
apoiar uma filosofia momentânea. De
pois de 1964, o conceito de partido polí
tico é praticamente teórico, é no vazio 
que especulamos. Há os que defendem a 
posição revolucionária e os que a con
testam. Há gente na agremiação de V. 
Ex.a ansiosa para vir para o lado de cá. 
E há outros, do nosso lado, que nós gos
taríamos, gostosamente, de mandar para 
o lado de V. Ex.a, (risos) rec<mhecendo 
que é um problema de filosofia politica, 
prática e até - para usar a linguagem 
moderna - pragmática. 

O SR. DANTON JOBIM - V. Ex.8 não 
se inclui naturalmente entre eles. 

O Sr. Vasconcelos. Torres- Estou en
tre eles, rasgadamente, com a cara, o 
corpo e a coragem. Quer dizer, estou em
barcado com aqueles que compreenderam 
que na Aliança Renovadora Nacional de
fendemos os postulados revolucionários 
- revolucionários no sentido de idéias 
de evolução e não de pessoa. No meti 
modo de entender, como antigo profes
sor de Sociologia, a ARENA está certa, 
mas tem apanhado na cara, no corpo, e 
vai apanhar muito. Porque enquanto V. 
Ex.8 ocupa a tribuna para fazer críticas, 
para apontar erros, nós da ARENA, no 
nosso convívio, na nossa comunidade, 
apontamos esses mesmos erros. É um de
safio que ainda não foi atendido, a ima
ginação criadora dos políticos. Cada um 
pensa que imaginação criadora é fazer 
discurso, é resvalar pela filosofia poli
tica propriamente dita, sem nada de 
objetivo. Então, o que se deve compre
ender é a transitoriedade, é a fase difí
cil que vivemos, porque há momentos 
em que V. Ex.8 é meu correligionário, to
talmente meu correligionário, e há mo
mentos em que também sou de V. Ex.a. 
E há outros em que apenas os traços ou 
as fímbrias individuais levam a uma 
separação de sigla. V. Ex.a, como cien
tista político, pois assim considero v. 
Ex.a. - eu, inclusive, quero dizer-lhe que 
tenho mui tos dos seus artigos guarda
dos, do estilista - inclusive com a sa
bedoria política que V. Ex.8 tem - é um 
homem que sabe recuar e sabe avançar; 
dá o pulo do sapo em direção à cobra; e, 
às vezes, V. Ex.a. engana a cobra, e não 
se deixa envolver pelo ofídio - V. Ex.a 
entende a situação. É a fase difícil que o 

Brasil atravessa, da qual tenho a impres
são de que se poderá sair - e nisto o 
Presidente Geisel foi muito inteligente, e 
é sempre inteligente em tudo o que faz; 
Sua Excelência, preparado para dirigir 
um País como o nosso, tem sabido con
duzir-se à altura; e desafiou a todos nós, 
tanto da ARENA quanto o MDB - en
frentando-se a conjuntura universal que 
aí está, com tantas dificuldades. V. Ex.a. 
tem sensibilidade de radar para isto; 
sabe qué temos que encontrar um meio, 
uma fórmula, dentro da ideologia, que 
tenho a impressão de que é verde-ama
rela, antitotalitária, profundamente de
mocrática; e vamos encontrar, talvez, os 
caminhos necessários para aquilo que V. 
Ex.8 está começando a chamar de dis
tensão, usando a palavra do Senador 
Daniel Krieger e de outros, mas que, no 
fundo, já começa a existir, pela sabedo
ria do Presidente da República e que 
necessita, evidentemente, da nossa com
preensão. Perdoe-me interrompê-lo, e se 
não fosse pelo brilhantismo do seu dis
curso, até que eu ficaria calado aqui. Mas 
V. Ex.8 sabe dizer muito bem as coisas, 
e por saber dizê-las é que me abalancei 
a aparteá-lo, para externar estas modes
tas idéias de um Senador roceiro, mas 
que vive no meio do povo e acha que o 
povo pensa igual ao que expressei no 
aparte que estou dando a V. Ex.a 

O SR. DANTON JOBIM - Sou muito 
grato pelo aparte de V. Ex.a. que, sem 
dúvida, não contradita este modesto pro
nunciamento, pelo menos nas suas idéias 
centrais. 

O Sr. Dinarte Marioz - V. Ex.8 me per
mite um aparte? 

O SR. DAl\'TO~r JOB:;nv.l - Acabo de 
dizer que estou satisfeito em que mesmo 
no seio da ARENA tenham surgido opi
niões divergentes em relação a proble
mas fundamentais que nos cumpre re
solver. Essa agitação é benéfica e sadia; 
é antes um sintoma de vida e nós, Con
gressistas, devemos desejar que assim 
continue a ser. 

Todos nós estamos unidos, apesar de 
tudo, em torno de um pensamento fun
damental, que foi definido pelo Presi
dente da República em sua histórica 
mensagem no sentido de que se estabe
leça uma política de distensão gradual 
e segura. 

Estou contente com essa saudável agi
tação, devo repetir. E quando alguém 
procura criticá-la, lembro-me daquela 
famosa frase de D'Annunzio que, tendo 
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sido eleito para o Parlamento por um 
Partido da direita, a certa altura impa
cientou-se com o absoluto conformismo 
dos seus correligionários de bancada. E, 
vendo que os socialistas é que agitavam 
idéias, os socialistas é que levantavam 
teses, os socialistas é que discutiam, mes
mo entre eles, os problemas fundamen
tais daque hora da Itália, levantou-e e 
gritou, a certa altura, para o Plenário: 
"lo vado verso Ia vita", e foi unir-se à 
bancada da Coligação oposicionista. 

Dir-se-ia que estou, até, ameaçado de 
aderir à ARENA, se dentro da ARENA, 
se no seio dela, continuarem a surgir ele
mentos como o Senador Teotônio Vilela. 
Mas estou contente onde estou. 

Agora, permitam-me, porém, o prazer 
de ouvir o aparte do meu amigo, o emi
nente Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz - Muito obrigado 
a V. Ex.a Já que V. Ex.a me citou, e não 
falei aqui como, Líder nem represen
tando outra coisa se não o meu pensa
mento e o meu dever para com o meu 
País, o meu Partido e, especialmente, 
esta Casa, devo dizer a V. Ex.a que mais 
uma vez V. Ex.a trouxe o testemunho do 
seu Partido, manifestando a confiança 
que tem no Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República. Há três me.ses nes
ta Casa que só se discutia o AI-5 e o 
Decreto-lei n.0 477 e achei um pouco 
exagerado que, durante tantos me.ses. no 
começo de legislatura, com problemas 
desafiantes para a economia e sobretudo 
para a vida social deste País, perdêsse
mos tanto tempo em discutir um as.sunto 
que depende exclusivamente do Senhor 
Presidente da República, pois ele tempo
deres para revogar os Atos Institucio
nais, o AI-5, o 477 e outros mais tão con
testados por V. Ex.a Pois se todQs nós 
somos unânimes na confiança que temos 
no Senhor Presidente da República, por 
que então três meses seguidos de dis
cussões que, a meu ver, nada constroem? 
Achei por bem, provocado por colegas 
deste plenário, dar minha .opinião pessoal 
e me referi a um fato histórico quando 
se discutia, na Câmara e aqui no Sena
do, determinada situação de um Depu
tado, pronunciei um discurso na época, 
quando tive oportunidade de reler o final 
para chegar à conclusão que queria che
gar. Afirmei que se continuássemos da 
maneira como íamos, exagerando os fa
tos, agitando a opinião pública, a nos.sa 
Casa seria fechada. Quarenta e oito ho
ras dep·ois se confirmava o que eu pro
nunciara. Agora, depois de assistir nessa 

Casa à convocação dos estudantes- não 
sou inocente para não saber que os es
tudantes vieram aqui convocados - e 
de tomar conhecimento de agitações em 
diversos setores até da economia nacio
nal, hoje os jornais estão anunciando 
que cinco estações ferroviárias no Estado 
de V. Ex.a foram invadidas e quebradas, 
tenho notícia de outras ameaças de gre
ves e outros acontecimentos que vêm 
prejudicar exatamente a marcha dos 
acontecimentos não só do desenvolvi
mento do País, mas, sobretudo, da paz 
social que estamos gozando nesta hora. 
Então, vim, por conta própria, dizer a 
esta Casa que se continuássemos ·nessa 
discussão procurando agitar a opinião 
pública, porque sou um homem que te
nho quarenta e cinco anos de vida pú
blica e sei que a opinião pública se agita, 
quando o Parlamento começa a agitá-Ia, 
então, chamei a atencão dos meus pares 
dos dois Partidos, quê se não modificás
semos esse comportamento, poderíamos 
ter, amanhã, a repetição daquele fato 
histórico que está dentro dos aconteci
mentos, e dos contextos atuais da Re
volução de 1964. Tenho a impressão de 
que cumpri o meu dever. Não fui anali
sar as divergências que há no Partido 
de V. Ex.a Nos grandes Estados, São 
Paulo e, no Estado de V. Ex.11, e noutros 
que, também, seria matéria que poderia 
analisar, mas preferi nã·o levar mais le
nha à fogueira, o que vejo é o vácuQ po
lítico que está caindo sobre este Pais. 
Mas não me propus a isso. Ao contrário, 
tinha-me limitado a analisar o problema 
d·os estudantes, respondendo a um jornal 
da imprensa local, que me tinha atribuí
do um ímpeto de violência em relação 
aos estudantes e, então, mostrei a minha 
convivência, em 45 anos de vida pública, 
em relação aos estudantes. Desafiei en
tão aqueles políticos deste País que ti
vessem uma vida mais devotada ao sis
tema democrático do que eu, os riscos que 
corri, o comportamento que vem desde a 
minha mocidade. Foi a resposta que dei 
a um colega de Bancada, do meu Par
tido, o nobre Senador Teotônio Vilela. 
Mas, conforta-me em saber que a minha 
opinião tomou conta deste País e se V. 
Ex.a acha que ela não tem nenhum sig
nificado, então está bem, mas tenho cer
teza que escutaram bem o que eu quis 
dizer. E Deus queira que possamos con
tinuar lutando, auxiliando o Governo 
que V. Ex.a tanto elogia. E por que, en
tão, não formarmos aquela corrente de 
opinião pública capaz de levar este Pais 
ao desenvolvimento e aos dias que V. 
Ex.a e outros companheiros do meu Par-
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tido tanto desejam, como eu, que é o 
sistema democrático mais amplo que se 
possa ter? Mas, para que a democracia 
chegue até nós, para que possamos, real
mente, chegar à democracia, precisamos 
de patriotismo, de coragem e de ação, 
por9ue sem !SSO, nobre Senador, teremos 
mmtos obstaculos pelo caminho. Tere
mos que fazer modificações, agora que o 
Presidente da República abre uma nova 
política, talvez a mais importante que 
este País tenha tido oportunidade de 
encaminhar. Na hora em que estamos 
em vésperas de assinar um acordo com 
a República Federal Alemã, para termos 
~nergia nuclear - e que reputo a mais 
Importante das iniciativas governamen
tais até agora tomadas pelos Governos 
da Revolução - falei apelando para que 
voltássemos nossa ação para a discussão 
d-os grandes problemas nacionais. Temos 
aí o petróleo, temos o problema da pro
dução agrícola, temos um mundo de pro
blemas. o aumento do custo de vida de
corrente de uma crise internacional. Por 
que não se discute tudo isso? Por que 
não se leva ao Presidente da República 
aquele subsídio de que ele carece, como 
todos os Governos, da opinião pública, 
através do Parlamento? Então vamos 
discutir aquilo que o Presidente tem con
dições de resolver? Se há sinceridade 
nos elogios de V. Ex.a e do seu Partido, 
então não há sentido na agitação que se 
procura fazer. 

O SR. DANTON JOBIM - Sr. Senador 
Dinarte Mariz, ouvi com grande atenção 
o aparte de V. Ex.a Sem dúvida, ele com
porta muitos reparos e, eu precisaria fa
zer um novo discurso para responder, 
daqui, aquele que V. Ex.a fez em seu bri
lhante aparte. Entretanto, devo frisar 
que me refiro à animacão do Plenário e 
lembrar que temos discutido aqui todos 
esses temas a que alude hoje V. Ex.a 
e a que já se referiu no seu discurso de 
dias atrás. 

Temos trazido esses temas econômi
cos e sociais para a tribuna, temos pro
curado, evidentemente, chamar a aten
ção do Governo para a necessidade pre
mente de dar cada vez maior atenção à 
solução desses problemas. Mas, o que 
não poderíamos fazer é, ao mesmo tem
po deixar de ferir o tema político por 
excelência e, deixar de sustentar, nesta 
tribuna, aqueles pontos do programa do 
nosso Partido. Programa que nós esta
mos dispostos a defender em quaisquer 
ocasiões, em quaisquer oportunidades 
que se nos ofereçam, sobretudo nesta 
tribuna. 

O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM - Concederei, 
por certo, mas daqui a pouco. Quero ter
minar a minha resposta ao Senador Di
narte Mariz. Reconheço que v. Ex.a, Sr. 
Senador Mariz, é um homem autêntico. 
V. Ex.a, daquela tribuna, pronunciou um 
discurso absolutamente sincero. Admito 
até que V. Ex.a, refletindo o pensamento 
de certos círculos rev·olucionários, esteja 
prestando um serviço ao Congresso, fa
zendo-o chegar ao nosso conhecimento. 
Mas a verdade é que temos uma linha a 
seguir, Sr. Senador, temos um programa 
a ~espeitar e a observar e não podemos, 
evidentemente, fugir a este imperativo 
sem nos desonrarmos perante o nosso 
eleitorado. A verdade é que fomos eleitos 
com esté ideário, sustentamo-lo, através 
do rádio e da televisão, em todos os Es
tados do Brasil e não houve, por isso, 
alguém que se queixasse de que o País se 
agitou exageradamente em virtude da 
nossa pregação. Pelo contrário, o que 
houve foi a sensação de euforia depois 
da vitória do Partido da Oposicão nas 
eleições de 15 de novembro do ano pas
sado. Euforia por quê? Porque o Governo 
brasileiro dava uma demonstracão ao 
mundo de que não éramos a ditadura 
que se imaginava e que o nosso sistema 
não era o totalitário. 

O Sr. Dinarte Mariz - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM - Essa de
monstração, o Governo dava permitindo 
que todos nós fôssemos para as ruas, o 
rádio e a televi.são para fazer a campa
nha eleitoral que fizemos. 

O Sr. Dinarte Mariz - Nobre Senador, 
apenas para uma ligeira interferência. 
(Assentimento do orador.) Quero dizer a 
V. Ex.a que a eleição que passou, a 15 de 
novembro, como todas as outras, foi elei
ção livre. A eleição de 1970 foi livre, tan
to quanto essa última. Essa história de 
se dizer que a eleição passada foi uma 
exceção em liberalismo, nobre Senador, 
não aceito, ela foi tão livre quanto as 
outras. 

O SR. DANTON JOBIM - Admito que 
todas tenham sido livres, esta também o 
foi e eu dou meu testemunho, porque 
dela participei. 

Agora, vamos ouvir o aparte solicitado 
pelo nobre representante de Pernambu
co, Senador Paulo Guerra. 
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O Sr. Paulo Guera - Eminente Sena
do Danton Jobim, permita V. Ex.a. que 
faça aqui um retrospecto de üm fato his
tórico ocorrido em 1946 ou 1947, logo 
depois da redemocratização. Éramos 
constituintes, entre outros, o eminente 
Presidente Magalhães Pinto, o Senador 
Gustavo Capanema, Luiz Viana, Ruy 
Santos, Nelson Carneiro, Amaral Peixoto 
e este que tem a honra de aparteá-lo 
nesta hora. Pertencia ao Partido Social 
Democrático que havia, através de uma 
esmagadora vitória, levado ao Palácio 
do Cattete o eminente General Eurico 
Dutra e logo após a Constituinte, não 
sei precisar bem a data, foi com espanto 
que nós, do Partido Social Democrático, 
assistimos assumir a Tribuna o então de
mocrata e patriota Otávio Mangabeira e 
justificar o apoio da União Democrática 
Nacional ao Governo do General Dutra 
e naquela hora, dizia ele, que o fazia em 
benefício da democracia, que era uma 
plantazinha muito tenra, capaz de su
cumbir ao primeiro vendaval. Entendo, 
nobre Senador Danton Jobim, que, nesta 
hora de transição para uma democracia 
plena, qualquer trabalho no setor que 
V. Ex.a. abordou, no sentido de apressar 
os passos para uma democracia plena, 
estaria contribuindo para prejudicá-la. 
Em 1946, no Brasil, essa plantinha tenra 
tinha como adubo uma vitória interna
cional esmagando o nazifascismo e agora 
temos uma conjuntura interna e externa 
muito mais difícil; daí o meu apelo aos 
eminentes Senadores do Movimento De
mocrático Brasileiro para que revejam a 
posição do grande democrata que foi 
otávio Mangabeira e contribuam parà 
que o vendaval não leve de uma só vez 
esta planta ainda multo tenra, que é a 
democracia na atual conjuntura brasi
leira. 

O Sr. Danton Jobim - Agradeço a 
V. Ex.a. pelo aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
(Fazendo soar a campainha) - Lembro 
a V. Ex.a. que o seu tempo está esgotado. 

O SR. DANTON JOBIM - Agradeço a 
V. Ex.a. o aviso, mas, antes de determinar 
devo responder, sucintamente embora, o 
aparte do Senador Paulo Guerra. 

Na realidade, foi assim que o episódio 
histórico sucedeu e tenho a impressão 
de que isso sucederá de novo, dependen
do tudo do Senhor Presidente da Repú
blica; dependendo de sua disposição para 
aceitar aquele oferecimento que lhe tem 
feito o MDB, através de suas lideranças 

mais autorizadas, no sentido de que se 
lhe dê todo o apoio para que, apoiado 
por toda a Nação, ele possa realizar 
aquela reforma que todos esperamos, a 
da progressiva restauração democrática. 

O Sr. Paulo Guerra. - V. Ex.a. permite 
outro aparte? (Assentimento do orador.) 
Entendo que é muito diferente a atitude 
patriótica e cautelosa do então Líder da 
UDN, Otávio Mangabeira, da orientação 
que vem dando aqui nesta Ca.sa - me 
permita - o Movimento Democrático 
Brasileiro. 

O Sr. Danton Jobim- Vou terminar, 
Sr. Presidente, respeitando o aviso de 
V. Ex.a. Vou concluir dizendo considerar 
que o que se tem passado nesta Casa 
nada tem de singular; é a conseqüência 
inevitável da eleição de 1974, que trouxe 
ao Senado Federal um grande reforço 
na Bancada da Oposição. 

As vozes hoje são mistas e dão a im
pressão de que é um clamor que se le
vanta e atroa na atmosfera deste Plená
rio. Na realidade isto não acontece, por
que os sete Senadores que aqui estavam 
guarnecendo uma exígua trincheira já 
tinham a mesma atitude. Apenas, éra
mos então um reduzido pugilo de lutado
res e fazíamos um esforço desmesurado 
para que as nossas vozes fossem ouvi
das. Esteja certo, entretanto, o Senhor 
Presidente da República, que Sua Exce
lência conta com o nosso apoio quanto 
à política de distensão, que teve por bem 
inaugurar neste País; que não exigimos 
dele que estugue o passo no sentido de 
queimar etapas que julga impossível su
perar rapidamente. O que não podemos 
é deixar de expressar o no.sso ardente 
desejo que, às vezes, se confunde com a 
impaciência, ante a lentidão com que 
marcham os acontecimentos. 

Neste momento, o que desejamos é que 
a Nação se una através de seus Partidos, 
através de todas as suas forças vivas, em 
torno do Presidente da República, para 
que se caminhe tão rapidamente quanto 
possível no sentido da grande· meta do 
nosso Partido, que é a restauração da vi
da política normal, neste País. (Muito 
bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 

Altevir Leal - José Guiomard -
Evandro Carreira - Renato Franco 
-Henrique de La Rocque- Fausto 
Castelo-Sranco - Petrônio Portella 
- Virgílio Távora - Agenor Maria 
- Dinarte Mariz - Domício Gondim 
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- Marcos Freire - Luiz Cavalcan
te- Augusto Franco - Gilvan Ro
cha - Lourival Baptista - Heitor 
Dias - Luiz Viana - Dirceu Cardo
so - Eurico Rezende - João Cal
mon- Benjamim Farah- Danton 
Jobim- Gustavo Capanema- Or
lando Zancaner - Italívio Coelho -
Mendes Canale - Saldanha Derzi -
Accioly Filho - Mattos Leão - Le
noir Vargas- Otair Becker- Paulo 
Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está esgotada a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 6, de 1975 
(n.o 1. 996-B/74, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 2.ó 
da Lei n.0 91, de 28 de agosto de 
1935, que "determina regras pelas 
quais são as sociedades declaradas de 
utilidade pública", tendo 
PARECERES, sob n.0s 157 e 158 de 
1975, das Comissões ' 
- de Constituição e Justiça; e 
- de Finanças. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 262, de 1975 

Nos termos do art. 310, alínea c, do 
Regimento Interno, requeiro adiamento 
da discussão do Projeto de Lei da Câ
mara n.0 6, de 1975 (n.0 1. 996-B/74, na 
Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao art. 2.0 da Lei n.0 91, de 28 de 
agosto de 1935, que "determina regras 
pelas quais são as sociedades declaradas 
de utilidade pública", a fim de ser feita 
na Sessão de 25 de agosto de 1975. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com a deliberação do Ple
nário, a matéria figurará na Ordem do 
Dia da Sessão de 25 de agosto do cor
rente ano. 

Item 2 
Discussão, em turno único, do Pa

recer n.0 154, de 1975, da Comissão 

do Distrito Federal, pelo arquiva
mento do Ofício n.O 3, de 1971 (Of. 
GP /850, de 1970, na origem), do Pre
sidente do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, encaminhando as 
prestações de Contas da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil (NOVACAP), referentes aos 
exercícios de 1956 a 1959. 

Em discussão o parecer. 
Não havendo quem queira discuti-lo, 

encerrarei a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
A Presidência fará cumprir a delibe

ração do Plenário. 
É o seguinte o parecer aprovado: 

PARECER 
N.0 154, de 1975 

da Comissão do Distrito Federal 
sobre o Ofício n.0 3, de 1971 (Of. G.P. 
850, de 1970), do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, encaminhando 
as prestações de contas da Compa
nhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil - NOVACAP, referentes 
aos exercícios de 1956 a 1959. 

Relator: Sr. Saldanha Derzi 

Volta à nossa apreciação o presente 
expediente em que o Sr. Presidente do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 
submete ao Senado, ex vi do art. 42, v, 
da Constituição Federal, prestação de 
contas da NOVACAP reperente aos exer
cícios financeiros de 1956, 1957, 1958 e 
1959 .. 

No pronunciamento anterior sobre a 
matéria, fizemos breve retrospecto da 
tramitação 'tio processo, acentuando que 
o mesmo foi inicialmente encaminhado 
ao Tribunal de Contas da União, nos ter
mos do art. 16, da Lei n.0 2.874, de 19 
de setembro de 1956. Aconteceu, entanto, 
que as primeiras prestações de contas da 
NOVACAP, entregues à referida Corte de 
Contas, foram devolvidas, cinco anos 
depois, ao seu congênere do Di.strito Fe
deral, sem que houvesse pronunciamen
to sobre as mesmas, consoante decisão 
de 2 de maio de 1962. 

O Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral, criado pela Lei n.O 3. 751, de 13 
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de abril de 1960, recebeu, destarte, o 
processado consoante a citada decisão 
5 anos depois' do envio das mesmas ao 
Tribunal de Contas da União. Tal fato 
respaldou-se na transferência da maioria 
das ações da NOV ACAP para o Governo 
de Brasília, determinado pelo diploma 
3. 751, de 13-4-60. 

Apesar de manifestar dúvidas quanto 
a sua competência para julgar contas 
anteriores à sua criação, o mencionado 
Tribunal empreendeu repetidas diligên
cias para instruí-las devidamente, enten
dendo que não seria mais tempestivo 
sugerir modificações que se impunham 
nas normas de ação da Companhia, pois 
a etapa inicial de instalação da Capital 
já fora ultimada. Acentuou, porém, o 
Presidente do mencionado Tribunal, que 
seus esforcos foram baldados e que as 
principais lacunas no tocante a incenti
vos i'iscais e as da conta de "Lucros e 
Perdas" não puderam ser complementa
das, tornando-se conseqüentemente, im
possível apurar débitos porventura im
putáveis aos responsáveis pela coisa pú
blica. 

Vale ressaltar no voto do Auditor Ru
bens Furtado, que procedeu a acurado 
estudo do assunto, o seguinte trecho para 
configurar as dificuldades existentes no 
tocante: "Frustaram-se e baldaram-se, 
tod<'lvia, os esforcos da comissão de ins
peção in loco que teve de se frontear 
com obstáculos insuperáveis nascidos na 
inexistência de dados e documentos ca
pazes de elucidar as principais obscuri
dades das c<lntas apresentadas". 

Diante dos óbices apontados e do fato 
de nem inquérito parlamentar nem in
vestigações policiais militares, procedi
das sobre a gestão da NOVACAP have
ram chegado a qualquer conclusão con
creta no sentido de responsabilizar qual
quer dos diretores daquela companhia, 
enviou-nos o Tribunal de CQntas o pro
cessado referente àquelas contas, sem 
emitir julgamento conclusivo, sobre as 
mesmas. 

Pronunciamo-nos naquela ocasião, com 
respaldo em decisões anteriores desta 
Comissão e do § 3.o do art. 28, da Lei n.0 

1. 538, de 22 de novembro de 1968, pela 
devolução dos autos àquela Egrégia cor
te, a fim de que desse parecer conclusivo 
sobre as mesmas. 

Retornou, então, o processo àquele 
Colendo Tribunal, onde foi distribuído ao 
Senhor Auditor Luiz Zaidman, o qual, em 

brilhante e edudito voto, teceu comentá
rios sobre a orientação daquela Corte no 
sentido de prestar ao Senado, no âmbito 
de suas atribuições constitucionais e le
gais, a mais ampla colaboração, além de 
proceder a minuciosa análise dos autos, 
tendo realçado em síntese: 

a) que, de acordo com o transcrito 
art. 16 da Lei n.0 2.874, é competente 
para apreciar as contas anuais da 
NOVACAP e enviá-las ao Senado Fe
deral; 

b) que, a seu parecer, o conhecimento 
das contas da dita Companhia, pelo 
Poder Legislativo, não envolve o exercí
cio de função jurisdicional, nem impõe 
julgamento, mas visa a objetivo diverso, 
e no plano político providências de con
trole parlamentar, sob a forma, quer de 
lefs quer de recomendações, para o aper
feiçoamento da estrutura e da adminis
tração da Compahia; 

c) que, em razão das lacunas aponta
das no processo, é impossível, quanto às 
contas s·ob exame todas aliás aprovadas 
pela Assembléia-Geral da €ompanhia -
armrarem-se débitos e imputá-los aos 
administradores de então; 

d) que é significativo não haverem -
ao que se sabe - decorrido condenacões 
judiciais, nem das investigações polici
ais e policiais-militares empreendidas 
sob ampla faculdade de perquirição, nem 
do inquérito parlamentar realizado; 

e) nue ao Senado Federal, por força 
do disposto no art. 45, III, atual art. 42, 
V, da Constituição de 24 de janeiro de 
1967, passou a competência atribuída, no 
citado art. 16 da Lei n.0 2.874, ao Con
gresso Nacional. para adotar, a respeito 
das contas da NOVACAP "as medidas que 
a sua ação 'fiscalizadora entender conve
nientes"; 

f) que, na ocasião em que este Tribu
nal, sob composição quase inteiramente 
outra, aceitara receber essas contas an
teriores à sua criação, caducara já a 
oportunidade para tomar as medidas a 
que alude o item anterior, in fine, e isso 
porque, no tocante ao escopo inicial e 
básico da Companhia - a construção da 
futura sede do Governo - Brasília já 
era, havia dois anos, a Capital da Repú
blica; 

g) que, além disso - havendo ocorrido 
profunda transformação na Companhia, 
com sua integração, pela Lei n.0 4.545, 
de 10 de dezembro de 1964, na adminis-

[! 
I 
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tração indireta do Distrito Federal, e 
com o fato de terem sido desmembrados 
dela, para constituírem empresas distin
tas, os serviços de energia elértica, tele
fones e água e esgostos - tornara-se 
ainda mais evidente a extemporaneida
de de qualquer indicação de reforma, com 
base nas primeiras contas. 

Com efeito, foram os seguintes os ter
mos do item 14 do mencionado pronun
ciamento deste Tribunal: 

"14. Ao assentir em receber as con
tas da NOVACAP, relativas a perío
do anterior à criação desta corte, 
entendeu o Tribunal de Contas do 
Distrito, Federal que apenas lhe com
petia empreender uma tentativa 
derradeira para instruí-las corrobo
rando esforços até ali baldados, 
quando se achavam as referidas con
tas sob a responsabilidade do Tribu
nal de Constas da União. E isso por
que não mais seria tempestivo, pelo 
que se lê no item 9, sugerir provi
dências com o fi.to de introduzir, na 
organização da Companhia, modifi
cações acaso recomendá veis para a 
etapa inicial, já transposta, da ins
talação da Capital. 

Ademais, todas as contas estavam 
aprovadas pela Assembléia-Geral, · 
que acolhera, assim, os pareceres, 
nesse sentido, do conselho Fiscal da 
Companhia. Todavia, com aquele 
empenho de completar a instrução, 
procedeu o Tribunal a várias ins
peções in loco e diligências; exausti
vos estudos foram feitos. Remanesce
ram, porém, insanáveis as principais 
lacunas e deficiências, inclusive a de 
i-nventários físicos e a de contas de 
"Lucros e Per:das". 

Em conseqüências, toma-se impossí
vel apurar débitos imputáveis aos 
administradores. Assinala-se, a pro
pósito, que nem o referido inquérito 
parlamentar, nem investigações po
liciais e policiais-militares, empreen
didas, por natureza, sob ampla fa
culdade de perquirição, conduziram 
a condenações judiciais do ·conheci
mento deste Tribunal." 

Concluiu, finalmente, aquela Corte pelo 
arquivamento do processo, por inexis
tirem providências a tomar, em razão 
dos motivos alegados. 

Ressalta do exposto, que a decisão do 
Tribunal comunicada ao Senado pelo seu 

eminente Presidente Heráclio Salles, no 
sentido do arquivamento das contas sob 
exame, decorreu de dificuldades insupe
ráveis no sentido de melhor apurar 
quaisquer irregularidades porventura 
nelas existentes. 

Conclusão 
Não devemos conclui-r este trabalho 

sem registrar o esforço, a dedicação e o 
alto teor das decisões do Tribunal de 
contas do Distrito Federal; basta com
pulsar os votos proferidos nos presentes 
autos para comprovar o que estamos 
afirmando. 

É, portanto, com a maior tranqüilidade 
que tomamos como razão de decidir as 
doutas conclusões dos referidos votos. 

Ante o exposto, manifestamo-nos pelo 
arquivamento das contas sob exame, 
adotando, como referimos, a decisão do 
colendo Tribunal e considerando ainda o 
fato de nada haverem apurado de con
creto os inquéritos parlamentares, mili
tares e policiais instaurados relativamen
te à gestão da Companhia naquele pe
ríodo. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, em 22 de junho de 
1972. - Cattete Pinheiro, Presidente -
Saldanha Derzi, Relator- José Augusto 
- Antnio Fernandes - Fernando Cor
rêa - Eurico Rezende - Benedito Fer
reira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinfu) 
Item 3 

Discussão, em turno único, do Pa
recer n.0 181, de 1975, da Comisssão 
de Constituição e Justiça, pelo so
brestamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 94, de 1974, do Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres, "que dispõe 
sobre os direitos da mulher e altera 
o art. 248 do Código Civil Brasileiro." 

Em discussão o parecer. 

Não havendo quem queira discuti-lo, 
vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a delibera

ção do Plenário. 
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É o seguinte o parecer aprovado: 

PARECER 
N. o 181, de 197 5 

da Comissão de Constituiçã.o e 
Justiça, sobre o Projetlo de Lei do 
Senado n.o 94, de 1974, qu.e "dispõe 
sobre os direitos da mulher e altera 
o art. 248 do Código Civil Brasileiro". 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 

De autoria do ilustre senador Vascon
celos Torres, o presente Projeto de Lei 
visa a permitir à mulher desquitada, 
quando viver em concubinato, adotar os 
apelidos do companheiro, desde que com 
ele conviva há mais de 5 anos. 

Arquivado nos termos do art. 367 do 
Regimento Interno, voltou à tramitação 
normal, face à aprovação do Requeri
mento n.0 70, de 1975. 

Por se tratar de matéria pertinente ao 
Código Civil, entendemos deva ser so
brestado o presente Projeto, a fim de 
aguardar a tramitação do Projeto de Lei 
do Executivo, que institui o novo Código 
Civil Brasileiro, já encaminhado ao exa
me elo Congresso Nacional, PLC número 
634/75). 

Sala das Comissões, em 11 de junho 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente _ 
Helvídio Nunes, Relator- Italívio Coelho 
- Heitor Dias - Henrique de La Rocqu.e 
- Leite Chaves -José Sarney - José 
Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 4 

Discussão, em primeiro turno 
(apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n.0 70, de 1974, de au
toria do Sr. Senador Neloon Carneiro, 
"que suprime o § 3.0 do art. 5.o da 
Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
e dá outras providências", tendo 
PARECER, sob n.0 159, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela in-

constitucionalidade. 

Em discussão o Projeto quanto à cons
titucionalidade. 

Não havendo quem queira discuti-lo, 
vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
o Projeto será arquivado. 

É o seguinte o Projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 70, de 1974 

Suprime o § 3.0 do artigo 5.0 da 
Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta. 
Art. 1.° Fica suprimido o § 3.0 do art. 

5.0 da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 
19110, com .a redação que lhe deu a Lei n. 0 

5.890, de junho de 1973. 
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- E.:;gotada a matéria da Ordem do Dia, 
passa-se. à apreciação do Requerimento 
n.0 260, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n.0 41, 
de 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam per

maneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à 

.apreciação da matéria. 
Discussão, em turno único, do Pro

jeto de Lei da Câmara n.0 41, de 1975 
(N.0 98-C/75, na casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a conta
gem recíproca de tempo de serviço 
público federal e de atividade priva
da, para efeito de .aposentadoria (de
pendendo de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça, de Serviço 
Público Civil, de Legislação Social e 
de Finanças). 

Solicito ao nobre Senador José Lindoso 
o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, nos termos do art. 51 
da Constituição, o Senhor Presidente da 
República submete à consider.ação do 
Congresoo Nacional Projeto de Lei dis
pondo, para efeito de aposentadoria, so
bre a contagem recíproca de tempo de 
serviço público federal e de atividade 
privada. 
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A proposição referida foi objeto de es
tudo acurado, de exame profundo na Câ
mara dos Deputados que a aprimorou 
através de emendas e, agora, represen
tada pelo Projeto de Lei n.0 98-C de 
1975, qu«:l no Senado Federal se identifi
ca como o de n.0 41, de 1975, é via do 
processo de re.visão. 

Enfatizando que se trata de contagem 
que vem ao encontro da aspiração dos 
servidores públicos e dos segurados da 
Previdência Social, a Exposição de Moti
vos que acompanha o Projeto salienta, 
ainda, que sua aprovação é providência 
que se impõe, por motivos de ordem dou
trinária, administrativa e humana. 

O Projeto tem como escopo primordi·al, 
partindo da inexistência de intercomuni
cabilidade dos regimes estatutário e pre
videnciário, considerados modalidades 
paralelas da Previdência Social, reconhe
cer a reciprocidade nos dois esquemas 
federais de proteção, no tocante à con
tagem de tempo de serviço. 

V.azado em dez artigos, o Projeto es
tabelece, pela complexidade e repercus
são da matéria, normas acauteladoras 
destinadas a racional aplicação de suas 
diretrizes fundamentais. 

Foram a ele apresentadas 7 (sete) 
Em·endas, sendo que a de n.0 3, embora 
constitucional e jurídica, será melhores
tudada pelas Comissões incumbidas do 
mérito; as demais, examinaremos em se
guida. 

A Emenda n.0 1 dá ao art. 3.0 do Pro-
jeto a seguinte redação: 

"Art. 3.0 - A reciprocidade da con
tagem de tempo de serviço de que 
trata esta Lei poderá estender-se aos 
servidores públicos civis, inclusive 
da magistratura, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, 
mediante convênios autorizados, 
conforme o caso, por Lei federal, es
tadual ou municipal que regule a 
distribuição dos ônus financeiros e 
assegure os recursos necessários ao 
respectivo custeio." 

Pretende o autor da emenda, Senador 
Ruy Santos, mantendo os objetivos bási
cos do artigo, retirar a compul.soriedade 
do dispositivo quanto à contagem recí
proca do tempo de serviço prestado por 
funcionários públicos civis municipais, 
estaduais e do Distrito Federal. 

Realmente, na forma como foi redigi
do o artigo, colocado no Projeto na Câ-

mara dos Deputados, estaria a União le
gislando sobre matéria da competência 
privativa dos Estados e Municípios, ou do 
Distrito Federal, que têm regimes pró
prios de previdência, ferindo, assim, o 
princípio de autonomia dos Estados. 

A facultatividade proposta na emenda 
possibilitará, na medida em que forem 
celebrados os convênios previstos no ar
tigo, que aquelas unidades da federação 
se armem dos recursos financeiros neces
sários ao custeio dos encargos decorren
tes da reciprocidade e, sobretudo, se con
cilia com o art. 13, § 3.0 , da Constituição 
Federal que estatui: · 

"Art. 13. . ........................ . 

§ 3.0 -A União, os Estados e os Mu
nicípios poderão celebrar convênios 
para execução de suas leis, serviços 
ou decisões, por intermédio de fun
cionários federais, estaduais ou mu
nicipais." 

Somos, por isso, pela aprovação da 
Emenda que dispensa ao Projeto trata
mento constitucional adequado. 

A Emenda n.0 2 manda acrescentar ao 
art. 4.0 o seguinte item: 

"V - A prova de tempo de serviço 
para os efeitos deste artigo, bem as
sim, .a forma de pagamento da inde
nização correspondente ao tempo em 
que o segurado não haja contribuído 
para a previdência social, será feita 
de acordo com o estatuído no regu
lamento desta Lei." 

Como se observa, a Emenda, de autoria 
do eminente Sen.ador Franco Montoro, 
pretende o acréscimo do inciso V ao art. 
4.0 , para prescrever que a prova de tem
po de serviço para o efeito da sua con
tagem, assim como, que a forma de paga
mento da indenização correspondente ao 
tempo em que o segur:ado não haja con
tribuído para a previdência social será 
feita de acordo com o estatuído no regu
lamento, não tem aplicação prática se
gundo a sistemática da legislação previ
denciária. 

De fato, o § 6.0 do art. 10 da Lei n.0 

5.890, de 1973, já estabelece que: 

"O tempo de atividade corresponden
te a qualquer das categorias de segu
rados previstas no art. 5.0 , da Lei 
n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
será computado para os fins deste 
artigo." 
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Ora, dentre os segurados enumerados 
no art. 5.0 da LOPS, estão os autónomos 
que a emenda em causa pretende te
nham seu t~mpo de atividade compu
tado, como esclarece a · "justificação" 
apresentada. 

Se esse é o objetivo, como consta da 
mencionada "justificação", o previsto na 
Emenda está atendido pela disposição 
ora trasladada, o que torna ocioso qual
quer novo procedimento legislativo. 

Quanto à justificação de que essa 
Emenda viria corrigir a situação dos cha
mados recibados do Serviço Público, é 
entendimento assente, em sucessivos pa
receres da Consultaria Geral da Repúbli
ca que "é legítima a cobrança da contri
buição previdenciária dos servidores pú
blicos, ditos eventuais, contratados para 
prestação de serviços de caráter perma
nente, ainda que remunerados contra re
cibo, a p.artir da contratação, INDEPEN
DENTEMENTE DAS ALTERACõES DE
CORRENTES DA LEI N.0 5.89Õ/73". 

Tendo em vista que os Pareceres do 
Consultor Geral da República, uma vez 
aprovados pelo Presidente da República, 
têm aplicação normativa obrigatória em 
todos os níveis da Administração Federal, 
direta ou indirP.at, não é mais necessária 
qualquer providência legal para discipli
nar a situação previdenciária dos cha
mados servidores eventuais do Poder 
Executivo. 

Ante o exposto, opinamos pela rejei
ção da emenda. 

A emenda n.0 4 manda acrescentar ao 
art. 4.0 o seguinte inciso: 

"V - O tempo de serviço dos pro
fissionais liber.ais, dos quais se exija 
diploma universitário, será compu
tado na forma da Lei n.0 3.807, de 
1960 (Lei Orgânica da Previdência 
Social), ainda que não tenha contri
buição ao tempo em que esta não era 
obrigatória." 

Subscrita pelos eminentes Senadores 
Paulo Brossard e Franco Montoro, visa a 
emenda regular a contagem do tempo de 
serviço dos profissionais liberais à época 
em que a sua contribuição não era obri
gatória. 

Ora, os profissionais liberais são segu
rados autónomos da Previdência Social e 
.a contagem do seu tempo de serviço obe
dece à sistemática da categoria a que 
pertencem, não se justificando, por isso, 
criar exceções, de nítido caráter prote-

cionista para apenas uma classe desses 
segurados. 

Por outro lado, se aceita a proposta, 
ela conflitaria com o item IV do mesmo 
artigo, tornando contraditório o sistema 
que se pretende instituir no projeto. Tra
ta-se, em última análise, de violação do 
princípio de não admissão de tempo de 
serviço a que não corresponda uma con
tribuição realizada na época própria. 

Por essas razões, opinamos pela rejei
ção da emenda, face à sua flagrante in
conveniência. 

A Emenda n.0 5 altera a redação do 
art. 5.0 para a seguinte: 

"Art. 5.0 - A ,aposentadoria por tem
po de serviço, com aproveitamento da 
contagem recíproca autorizada por 
esta Lei, somente será concedida ao 
funcionário público federal ou ao se
gurado do INPS que contar ou venha 
completar 35 (trinta e cinco) anos 
de serviço, ressalvadas as hipóteses 
expressamente previstas na Consti
tuição Federal, de redução para 30 
(trinta) anos de serviço, se mulher 
ou juiz, e para 25 (vinte e cinco) 
anos, se ex-combatente." 

A emenda de autoria do eminente Se
nador Ruy Santos visa, tão-somente, a 
dar melhor técnica legislativa à redação 
do artigo. Mantém o mesmo sentido do 
texto aprovado na Câmara dos Depu
tados. 

Somos pela aprovação da Emenda. 
A Emenda n.0 6 objetiva acrescentar, 

onde couber, o seguinte artigo: 

Art. - Quando se tratar de fun
cionário público, ocupante do cargo 
de redator, que venha a exercer, pos
teriormente, sob o regime da Lei Or
gânica da Previdência Social, a ati
vidade de jornalista profissional, são 
assegurados os direitos previstos na 
Lei n.0 3.529, de 13 de janeiro de 
1959." 

A matéria objeto desta Emenda, de 
autoria do eminente Senador Franco 
Montoro, embora aparentemente compa
tível com o conteúdo do Projeto, contém 
provimento estranho às situações jurí
dicas que o Projeto visa a regular. 

Com efeito, a finalidade da Emenda é 
ampliar, para o futuro, a extensão e os 
efeitos da Lei n.0 3.529, de 13-1-59, que 
dispõe sobre a ,aposentadoria, com 30 
anos de serviço, dos jornalistas profis-
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sionais que trabalham em empresas jor
nalísticas. 

Essa Emenda, se aceita, não só revo
garia o parágrafo único, do artigo 3.o, da 
mencionada Lei n.0 3.529/59 - que veda 
a aplicação dos seus dispositivos aos jor
nalistas do serviço público - como tam
bém contraria a natureza do Projeto em 
estudo que, sendo de índole liber.al, con
templou apenas as hipóteses de redução 
de tempo de serviço constantes da Cons
tituição Federal (magistrados, mulheres 
e ex-combatentes), sem criar privilégio 
para nenhuma outra categoria de segu
rados do INPS ou de servidores públicos. 

Por esses motivos, opinamos contraria
mente à Emenda. 

Finalmente, a Emenda n.0 7 detet-
mina: 

"Acrescente-se onde couber:" 

:•Art. - Aos já 'aposentados por 
um dos sistemas que continuam tra
balhando e contribuindo por outro 
há cinco ou mais anos, é facultado 
optar pelo sistema a que estiver vin
culado pelo qual será aposentado, 
cancelada a aposentadoria anterior". 

A matéria objeto desta Emenda do 
eminente Senador Franco Montoro, con
flita com uma das categorias fundamen
tais consagradas na Constituição e pro
jetada, igualmente, na Lei de Introdu
ção ao Código Civil, que veda a aplica
ção retroativa da lei, quando esta possa 
atingir ato jurídico perfeito e acabado. 

"Art. 153 - ...................... . 
••••••••••••• ~ ••••••••••••• \0 •••••••• 

§ 3.0 - A lei não prejudicará o di
reito adquirido, o ato jurídico per
feito e a coisa julgada". 

Prejuízo é ofensa, desconhecimento, 
contrariedade, lesão, observa João de 
Oliveira Filho ao apreciar a matéria, no 
seu livro "Quer conhecer a Constituição?" 
(Forense, Rio, 1973, pág. 413). 

Oscar Tenório é explícito: 
"Uma disposição de direito comum 
não pode determinar a retroativida
de da lei para ferir o ato jurídico 
perfeito. Sem o pronunciamento ca
tegórico do Constituinte, de forma a 
não deixar dúvida, a lei não retroa
ge" (Lei de Introdução ao Código 
Civil Brasileiro 2.o. edição, Bo'rsoi, 
pág. 226). 

Com efeito, sabendo-se que a aposen
tadoria em razão do implemento de ida
de e de tempo de serviço têm como fatos 
geradores a ocorrência desses eventos 
que são lógica e naturalmente irreversí
veis, não teria sentido cancelar-se, a 
posteriori, aposentadorias já concedidas, 
pois, esse procedimento implicaria sub
verter o sistema consagrado em toda a 
legislação previdenciária e estatutária, 
ensejando, inclusive, confusão incalculá
vel nos assentamentos existentes. 

Como o Projeto prevê a contagem recí
proca de tempo de serviço para a con
cessão de aposentadorias futuras, não se 
justifica a reabertura de opção, com efei
to retroativo, para aqueles que já sendo 
aposentados, não são nem podem ser 
destinatários da nova provisão legislati
va. 

Por outro lado, essa Emenda, se acei
ta, seria contraditória, face ao disposto 
no item III, do art. 4.0 , e no art. 9.0 do 
Projeto, que, respectivamente, excluem 
da incidência dos seus dispositivos a 
contagem, por um sistema, de tempo de 
serviço que já tenha servido de base 
para a concessão de aposentadorias pe
lo outro sistema e, logicamente, as apo
sentadorias já concedidas em razão des
se mesmo tempo de serviço. 

Por todas essas razões, opinamos pela 
rejeição da Emenda. 

Desejamos registrar que, às nossas 
mãos, o ilustre Senador Franco Monto
ro, nesta Comissão, fez chegar mais qua
tro emendas, a título de sugestões ao 
encaixe final do nosso Parecer, e por 
não terem sido apresentadas no prazo 
regimental. Entendemos, entanto, que 
ditas Emendas, que acolhemos como su
gestões A, B, C e D para identificá-las, 
em que pese os elevados objetivos do 
seu ilustre autor, perderem a sua fina
lidade de ser, pois, três delas, são rea
presentações, bastante aproximadas de 
outras já submetidas à Câmara dos 
Deputados, sem êxito, e a quarta, tem 
a inconveniência de ser, data venia, in
congruente, ao estabelecer vigência da 
lei "no primeiro dia do terceiro mês se
guinte ao de sua publicação" no mesmo 
tempo em que ressalva "os direitos dos 
que tenham preenchido, até à data da 
promulgação desta lei, os requisitos exi
gidos nos diplomas legais" que o novo 
diploma revoga. As três primeiras su
gestões, vale frisar, também possuem 
objetivos com os quais não concordamos. 
pois duas delas desejam retirar o prazo 
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mínimo de 5 (cinco) anos ou de 60 (ses
senta) meses para que estatutários e 
previdenciários possam usufruir dos be
nefícios da lei, o que, pelo menos no mo
mento, não 'é oportuno, e uma terceira 
pretende repartir o ônus da aposenta
doria com outras entidades públicas, não 
indicadas pelo Poder Executivo a quem 
deve caber a escolha. 

Por fim, desejamos reparar o Projeto 
no seu art. 2.0 , pois a ressalva que ali se 
faz não deYe ser ao art. 6.0 , mas, sim, ao 
art. 5.0 , para evitar que os amparados 
pelo regime da previdência social da Lei 
n.0 3.807, de 1960, tenham tratamento 
privilegiado, em relação aos estatutários 
da Lei n.0 1. 711, de 1952. O que, aliás, 
não foi objetivo da Mensagem. 

A modificação em tela dispensa, no to
cante à contagem recíproca de tempo 
de serviço, tratamento igual às catego
rias que contempla, permitindo a apo
sentadoria aos 35 anos, se do sexo mas
culino, aos 30 anos, se do sexo feminino, 
ou aos 25 anos, se ex-combatente, inde
pendentemente do sistema de previdên
cia social. 

Assim, somos pela rejeição, por inju
rídicas, das Emendas 2 e 7, por incon
venientes, das Emendas 4 e 6, e pela li
vre tramitação do Projeto, com as Emen
das 1, 3 e 5 e mais a seguinte, que apre
sentamos 

E:MENDA N.o 8 

No art. 2.0 , onde se lê: 

"ressalvado o disposto no art. 6.0 ", 

leia-se: 
"ressalvado o disposto no art. 5.0

". 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça conclui pela apro'\"a
ção do Projeto e das Emendas de n.os 2, 
4, 6 e 7; e apresenta a Emenda de 
N.0 8-CCJ. 

Solicito ao nobre Senador Heitor Dias 
o parecer da Comissão de Serviço Públi
co Civil. 

O SR. HEITOR DIAS - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, de iniciativa do Poder 
Executivo, o Projeto de Lei submetido à 
consideração desta Comissão, dispõe so
bre a recíproc·a contagem de tempo de 
serviço público e de atividade privada, 
para efeito de aposentadoria. 

Com a Mensagem Presidencial, acom
panhada de Exposição de Mctivos do 
Sr. Ministro de Estado da Previdência e 
Assistência Social, constatamos o empe
nho daquele Ministério, no sentido de 
colocar a matéria sob o prisma de "sen
tida aspiração dos servidores públicos e 
dos segurados da previdência social". 

Na verdade, não há como negar que a 
providência se impõe por motivos de or
dem doutrinária, administrativa e hu
mana, ao lado do reconhecimento de or
dem doutrinária, administrativa e hu
mana, ao lado do reconhecimento de 
que os dois esquemas de proteção, - o 
estatutário e o previdenciário - consti
tuem modalidades paralelas de Previ
dência Social, em um mesmo plano ge
ral de seguridade social. 

Nesta conformidade, no âmbito de 
competência desta Comissão, manifesta
mos nossa integral simpatia pela pro
posição ao reconhe·cer o aprimoramento 
de nosso sistema de proteção social. 

Em número de sete, foram apresenta
das Emendas, além de uma oferecida, 
pelo Relator, na Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

A Comissão de Constituição e Justi
ça desta Casa examinou as referidas 
Emendas sob o ângulo da sua responsa
bilidade, deixando-nos a de n.0 3, para 
que lhe examinássemos o mérito. 

Trata-se de Emenda, de autoria do 
eminente Senador Ruy Santos, que tem 
por finalidade dar nova redação ao in
ciso I do art. 4.0 , ao inadmitir a conta
gem de tempo de serviço em dobro ou 
em outras condições especiais. Com efei
to, inexistindo caso de contagem em do
bro na Previdência Social, reitera-se o 
princípio de que a lei só deve ter apli
cação onde e quando haja efetiva reci
procidade. A Emenda, ao nosso enten
dimento, é oportuna. 

Analisadas e confrontadas com o Pro
jeto, reputamos oportunas e merecedo
ras de acolhimento as Emendas n.Os 1, 
3, 5 e 8. 

Pelo exposto, na esfera de atribuição 
desta Comissão, reiteramos o nosso re
·conhecimento pelo tutelar alcance da 
medida, razão pela qual, opinamos pela 
aprovação do Projeto com as Emendas 
de n.0 s 1, 3, 5 e 8, e pela rejeição das de 
n.os 2, 4, 6 e 7. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 

I 
j· 

! 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Com a palavra o nobre Senador 
Jarbas Passarinho, para proferir o pare
cer da Comissão de Legislação Social. 

O SR. JA.RBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, nos termos 
do art. 51 da Constituição, o Senhor Pre
sidente da República vem de submeter à 
apreciação do Congresso Nacional o pre
sente Projeto que dispõe sobre· a conta
gem recíproca do tempo de serviço pú
blico federal e de atividade privada, para 
efeito de aposentadoria. 

Acompanha a Mensagem Presidencial 
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de 
Estado da Previdência e Assistência So
cial, em que é justificada a proposição 
s·ob três aspectos: o doutrinário, o ad
ministrativo e o humano. 

Quanto ao primeiro aspecto, o doutri
nário, acentua S. Ex.a que "os dois es
quemas de proteção, o estatutário e o 
previdenciário, constituem modalidades 
paralelas da Previdência Social, regimes 
diferentes de um plano geral de seguri
dade .social, e que, por isso mesmo, ca
rece de sentido a sua não intercomuni
cabilidade". 

Em verdade, já é antiga essa aspiração 
dos trabalhadores brasileiros, assim, en
tendidos, num plano geral, tanto os as
salariados quanto os servidores públicos. 
A contagem recíproca do tempo de ser
viço sempre esteve na primeira linha de 
reivindicacões das entidades de classe, 
cujos reclâmos diretamente se refletiram, 
ao longo dos anos, no Congresso Nacio
naL que, por seus representantes, já 
apreciou dezenas de projetas visando 
àquele fim. 

Tais proposições, entretanto, esbar
ravam no impeditivo constitucional con
substanciado no parágrafo único do art. 
165 da Carta Magna. Valeram, contudo, 
como um subsídio, como um alerta às 
autoridades do Executivo, sobre a neces
sidade vital de se somar os períodos tra
balhados, uma vez que os problemas so.., 
ciais decorrentes avultavam dia a dia. 
Dentre estes, ressaltem-se as próprias 
dificuldades criadas para o serviço pú
blico em recrutar mão-de-obra espe:cia
Hzada junto às empresas privadas. 

Poucos são aqueles que, contando 20 
ou mais anos de contribuição ininter
rupta para o INPS, se aventuaravam a 
iniciar carreira como servidores públicos, 
sabendo que, todo aquele tempo de ser
viço, n5.o lhes seria contado para fins de 
aposentadoria. 

Sob o ponto de vista enfocado, por
ta!lto, razões já não mais subsistiam para 
manter a incomunicabilidade do tempo 
ele serviço. A previdência social, enten
dida como uma decorrência dos princí
pios basilares do Estado, de prover o 
bem-estar do cidadão, não podia, assim, 
ser mantida em compa:rtimentos estan
ques, como se houvesse diferentes tipos 
de proteção social para este ou aquele 
trabalhador. 

Goma reforma administrativa, implan
tada pelo Decreto-Lei n.0 200/67, quando 
se i'lt:-oduziu a permissividade da União 
r- suas autarquias de celebrar contratos 
de emprego, a questão assumiu forma 
n.guda, uma vez que, embora servidor 
públic·o, o empregado passou ou conti
nuou a contribuir para o INPS. 

O Projeto, desse modo, responde não 
só a um reclamo de todos aqueles que, 
de um modo ou de outro, contribuem 
com o seu esforço para o engrandeci
mento do País, como também, das pró
prias entidades públicas e privadas que, 
disputando a livre competição no mer
cado de trabalho, podem oferecer, indi
ferentemente, oportunidades de trabalho 
sem prejuíoo dos direitos adquiridos pelo 
trabalhador no campo previdenciário. 

Assim, como bem acentua a Exposi-
ção de Motivos: 

"Qualquer que seja o aspecto por 
que se encare a questão, vale obser
var que a contagem recíproca do 
tempo de serviço estatutário e pre
videnciário acelerará a renovação 
dos quadros de pessoal nas duas 
áreas com reais vantagens inclusive 
no que se refere à ampliação do ho
rizonte de trabalho para as novas 
gerações". 

Ao Pr.oj e to foram apresentadas sete 
Emendas de Plenário, com a seguinte 
redação: 

EMENDA N.o 1 

Dê-se ao art. 3.0 a seguinte reda
ção: 
"Art. 3.0 - A reciprocidade da con
tagem de tempo de serviço de que 
trata esta Lei poderá estender-se aos 
servidores públicos civis, inclusive 
da magistratura, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, 
mediante convênios autorizados, 
conforme o caso, por lei federal, es
tadual ou municipal que regule a 
distribuição dos ônus financeiros e 
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assegure os recursos necessários ao 
respectivo custeio". 

Como se ·observa ,a Emenda dá nova 
redação ao art. 3.0 , sob a justificativa de 

. que não há razão para a reciprocidade 
automática na referida contagem de 
tempo em relação aos servidores esta
duais ou municipais, entre outros mo
tivos, por ser incabívellegislar-se para os 
Estados e Municípios, em decorrêneia de 
preceitos constitucionais, como muito 
bem salientou a douta Comissão de Cons
tituição e Justiça do Senado. 

A nova redação, entretanto, parece
nos oportuna, tendo em vista a possibi
lidade de convênios subordinados à exis
tência de meios e garantindo por norma 
legal, que assegura o custeio dos ·encar
gos da reciprocidade. 

Somos, por isso, pela aprovação da 
emenda. 

E:M:ENDA N.0 2 
Acrescente-se ao art. 3.0 o seguinte 
item: 
"V - A prova de tempo de serviço 
para os efeitos deste artigo, bem as
sim a forma de pagamento da in
denização correspondente ao tempo 
em que o segurado não haja contri
buído para a previdência social, será 
feita de acordo com o estatuído no 
regulamento desta Lei". 

A Emenda, de autoria do eminente Se
nador Franco Montoro, pretende, com o 
acréscimo do inciso V ao art. 4.0, esta
belecer que a prova do tempo de serviço 
em que o segurado não haja contribuído 
seja feita de acordo com o estatuído no 
regulamento. 

Ora, o § 6.0 do art. 10 da Lei número 
5.890/73, já estabelece que: 

"O tempo de atividade correspon
dente a qualquer das categorias de 
segurados previstos no art. 5.0 , da Lei 
n.0 3. 807, de 26 de agosto de 1960, 
será computado para os fins deste 
artigo". 

Dentre os segurados enumerados no 
art. 5.0 da LOPS estão, obviamente, os 
autônomos de que trata a emenda, con
forme salienta a justificação apresen
tada. 

Considerando que tais pareceres, uma 
vez aprovados pelo Presidente da Repú
blica, têm aplicação normativa obriga
tória em todos os níveis da Administra
ção Federal, direta ou indireta, não é 
mais necessária qualquer providência 
legal para disciplinar a situação previ
clenciária desses servidores, razões por
que opinamos pela rejeição da Emenda. 

EMENDA N.O 3 
Dê-se ao inciso I do art. 4.0 a seguinte 

redação: 
"I - não será admitida a contagem 
de tempo de serviço em dobro ou em 
outras condições especiais". 

O inciso I do art. 4.0 do Projeto prevê 
uma situação inexistente no regime da 
previdência social constituído pelas Leis 
n.0s 3.807/60 e 5.890/73. Assim, não mais 
é possível a contagem em dobro de tem
po de serviço, outrora permitida para al
guns casos especiais. Dentro do princípio 
da reciprocidade objetivada no Proj'eto, 
isto é, a intercomunicabilidade do tempo 
de serviço para hipóteses idênticas, a 
correção se impunha, para evitar-se, no 
futuro, a ocorrência de tratamentos de
siguais para situações iguais. 

Opinamos, portanto, favoravelmente à 
Emenda. 

E:M:ENDA N.0 4 

Acrescente-se ao art. 4.0 do Projeto o 
seguinte inciso: 

"V - o tempo de serviço dos profis
sionais liberais, dos quais se exija 
diploma universitário, será compu
tado na forma da Lei n. 0 3 . 807, de 
1960 (Lei Orgânica de Previdência 
Social), ainda que não tenha havido 
contribuição ao tempo em que esta 
não era obrigatória". 

De iniciativa dos eminentes Senadores 
Paulo Brossard e Franco Montoro, apre
~ente Emenda regula a contagem do tem
po de serviço dos profissionais liberais à 
época em que a sua contribuição não era 
obrigatória e nem permitida. · 

Sendo os profissionais liberais segura
dos autônomos da Previdência Social, a 
contagem do seu tempo de serviço obe
dece à sistemática prevista na Lei n.0 

5.890/73. Por outro lado ,os chamados recibados 
do Serviço Público, já são contribuintes 
da Previdência Social, conforme precei
tuam sucessivos pareceres da Consulto
ria-Geral da República. 

Além do mais, é princípio basilar da 
Previdência Social, o caráter retributivo, 
isto é, a concessão do benefício é con
dicionada, na razão direta, do tempo e 
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do valor da contribuição. A Emenda cria, 
assim, uma situação de privilégio inad
missível, e quebra a sistemática da Lei 
Orgânica da Previdência Social. 

Por estas razões, opinamos pela re
jeição da Emenda. 

El\1ENDA N.O 5 

Dê-se ao art. 5.0 a seguinte redação: 
"Art. s.o- A aposentadoria por tem
po de serviço, com aproveitamento 
da contagem recíproca autorizada 
por esta Lei, somente será concedida 
ao funcionário público federal ou ao 
segurado do INPS que contar ou ve
nha a completar 35 (trinta e cinco) 
anos de serviço, ressalvadas as hipó
teses expressamente previstas na 
Constituição Federal, de redução 
para 30 (trinta) anos de serviço, se 
mulher ou juiz, e para 25 (vinte e 
cinco) anos, se ex-combatente". 

A Emenda n.0 5, do nobre Senador Ruy 
Santos, dá nova redação ao art. 5.0

, 

acrescentando a expressão - "ou venha 
completar", e incluindo expressamente 
os juízes na contagem recíproca. 

A redação dada pela Emenda não al
tera substancialmente o Projeto, dando, 
apenas, mais obj etividade e precisão ao 
texto, ora examinado. 

Somos, por isso, pela aprovação da 
Emenda. 

EMENDA N.0 6 
Acrescente-se, onde couber: 
"Art. -Quando se tratar de· fun
cionário público federal, ocupante 
do cargo de redator, que venha a 
exercer, posteriormente, sob o regime 
da Lei Orgânica da Previdência So
cial a atividade de jornalista pro
fissional, são assegurados os direitos 
previstos na Lei n.0 3. 529, de 13 de 
janeiro de 1959". 

A Emenda, de autoria do eminente Se
nador Franco Montoro, objetiva ampliar 
a extensão e os efeitos da Lei n.0 3. 529, 
de 13-1-59, que dispõe sobre a aposen
tadoria, aos 30 anos de serviço, dos jor
nalistas profissionais que trabalham em 
empresas jornalísticas. 

A alteração, se aprovada, conflitaria 
com o parágrafo único do art. 3.0 da Lei 
n.o 3. 529/59 - que veda a aplicação dos 
seus dispositivos aos jornalistas do Ser
viç·o Público. Por outro lado, cria uma 
nova situação de privilégio incompatível 

com os objetivos do Projeto, que só con
templou as hipóteses de redução de tem
po de serviço para as previstas na Cons
tituição Federal (magistrados, mulheres 
e ex-combatentes). 

Por estes motivos, opinamos contra
riamente à Emenda. 

EMENDA N.0 7 

Acrescente-se, onde couber: 

"Art. - Aos já aposentados por 
um dos sistemas que continuam tra
balhando e contribuindo por outro 
há cinco ou mais anos, é facultado 
optar pelo sistema a que estiver vin
culado pelo qual será aposentado, 
cancelada a aposentadoria anterior". 

O objetivo desta Emenda, do eminente 
Senador Franco Montoro, de acordo com 
o que foi salientado na Comissão de 
Constituição e Justiça, conflita com a 
Constituição, que veda a aplicação re
troativa da lei ao ato jurídico perfeito e 
acabado. 

Ora, uma vez concedida, seja por ve
lhice, seja pelo tempo de serviço, tem
se .como pressuposto que a ocorrência dos 
eventos que lhes deram causa são irrever
síveis. Assim não teria sentido cancelar
se, a posteriori, aposentadorias já con
cedidas para incluir-se novos fatores de 
cálculo do benefício. Por outro lado, esta 
emenda é conflitante com o próprio Pro
jeto, face ao! disposto no item III, do 
art. 4.0 , e no art. 9.0 que, respectiva
mente, excluem da incidência dos seus 
dispositivos a contagem, por um sistema, 
de tempo de serviço que já tenha servido 
de base para a concessão de aposenta
doria pelo outro. 

. Por isso, opinamos pela rejeiçácl da 
Emenda. 

El\1ENDA N.0 8 

No art. 2.0 , onde se lê: 
"ressalvado o disposto no art. 6.0"; 

Leia-se: 
"ressalvado o disposto no art. 5.0 ". 

Conforme se vê do parecer da douta 
Comissão de Constituição e Justiça, a 
modificação pretendida é devida à ne
cessidade "de um não desvirtuamento do 
objetivo da proposição inicial, que pre
tende dispensar à contagem recíproca 
do tempo de serviço tratamento igual às 
categorias que contempla". 
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Deste modo, seja_para os segurados su
jeitos ao regime da previdência social 
da Lei n.0 3. 807, de 1960, seja para os 
servidores vinculados à Lei n.0 1. 711, de 
1952, a aposentadoria terá um único fato 
gerador: o tempo de serviço efetivamente 
prestado pelo beneficiário. 

Somos, pois, pela aprovação da 
Emenda. 

Em resumo: somos pela aprovação do 
Projeto, rejeitadas as Emendas de n.0s 
2, 4, 6 e 7, e pelo acolhimento das de 
n.0s 1, 3, 5 e 8. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal

ves) - Solicito ao nobre Senador Helví
dio Nunes o parecer da Comissão de 
Finanças. 

O SR. HELVíDIO NUNES - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Projeto em 
tela, originário do Poder Executivo e 
encaminhado à apreciação do Congresso 
Nacional, nos termos do art. 51 da Cons
tituição Federal, autoriza a contagem 
recíproca do tempo de serviço público e 
do prestado na atividade privada, para 
efeito de aposentadoria. 

A medida vem ao encontro de velha 
aspiração de trabalhadores e servidores 
públicos, porquanto o tratamento igual 
para os regimes 1ora alcançados pela re
ciprocidade constitui providência de alto 
sentido social. 

Visando a bem disciplinar as hipóteses 
de aplicação, o texto em exame estabe
lece o prazo mínimo de 5 (cinc-o) anos 
de serviço para os funcionários públicos 
civis da Administraçã!o Direta Federal e 
suas Autarquias se beneficiarem da con
tagem do tempo de serviço prestado em 
atividade regida pela Lei Orgânica da 
Previdência Social e de 60 (sessenta) 
contribuições mensais para o órgão pre
videnciário, com relação aos segurados 
que pretendam o cômputo do tempo de 
serviço público anteriormente prestado. 

Prevê o Projeto, ainda, a extensão aos 
servidores estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, da vantagem, após 
convênio entre aquelas entidades e o 
Instituto Nacional de Previdência Social. 

Por outro lado, acham-se exJCluídas 
as contagens em dobro, a acumulação e 
a adição de tempo de serviço já compu
tado para aposentadoria anteriormente 
concedida. 

Além de outras disposições que condi
cionam a contagem recíproca do tempo 

de serv'iÇlO, a providência amplia sua 
aplicação aos segurados do Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Econo
miários. 

Consoante estabelece o art. 8.0 , a con
cessão de benefício compete ao sistema 
a que pertencer o interessado ao reque
rê-lo, na forma e no valor da legislação 
pertinente, o que importa em valiosa 
simplificação no procedimento adminis
trativo. 

Por derradeiro, cabe ressaltar que o 
ônus decorrente caberá integralmente 
ao Tesouro Nacional, aos recursos pró
prios da Autarquia Federal, a'O SASSE 
ou ao INPS, conforme o ca.so, ou ainda, 
à conta dos recursos consignados pela 
União Federal, na forma do art. 69, in
ciso IV, da Lei n.0 3. 807, de 26 de agosto 
de 1960, com a redação que lhe atribuí 
a Lei n.0 5.890, de 8 de junh•o de 1973. 

Inexiste, pois, óbice de natureza fi
nanceira que impeça a aprovação do 
Projeto. 

Ao Projeto foram apresentadas sete 
Emendas, no prazo regimental, e uma 
pela douta Comissão de Constituição e 
Justiça, as quais passamos a apreciar: 

EMENDA N.o 1 

De autoria do ilustre Senador Ruy 
Sant·os, a Emenda em apreço tem por 
escopo garantir a execução dos convê
nios a serem firmados nos âmbitos esta
dual ou municipal ou mesmo do Distrito 
Federal, mediante prévia autorização de 
lei local que regule a distribuição dos 
ônus financeiros e assegure os recurs'Os 
indispensáveis. 

A Emenda, a nosso ver, merece aco
lhida. 

EMENDA N.o 2 

A Emenda em exame pretende acres
centar o inciso V ao art. 4.0 do Projeto. 

seu objetivo é o de fazer reviver dis
posição que constava da Lei Orgânica da 
Previdência Social até o advento da Lei 
n.o 5.890, de 6 de junho de 1973. 

o preceito ora proposto, além de con
trariar a regra do inciso IV do mesmo 
artigo, não mais se justifica dentro da 
sistemática adotada pela legislação pre
videnciária vigente. Reportando-nos às 
jurídicas conclusões da douta Comissão 
de Constituição e Justiça, somos pela re
jeição da Emenda. 

I 
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E:MENDA N.0 3 
Dando redação mais clara e consentâ

nea com o próprio conceito jurídico de 
tempo de serviço, a Emenda aperfeiçoa 
o Projeto. 

Pela sua aprovação. 

El\1ENDA N. o 4 

Tem por obj etivo a proposição inserir 
regra meramente discriminatória em fa
vor de determinada classe de segurad·os 
autônomos. Parece-nos, assim, incom
patível o dispositivo com o salutar prin
cípio da identidade do tempo de servi
ço com a correspondente contribuição 
previdenciária. 

Pela rejeição da Emenda. 

E:MENDA N.o 5 

A redação proposta ao art. 5.0 não 
altera o sentido do texto original, mas 
dá-lhe forma mais objetiva e precisa. 
Nada impede, pois, a sua aprovação. 

EMENDA N.o 6 

Como bem demonstra o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, a 
Emenda, a rigor extrapola o âmbito da 
matéria contida no Projeto. 

Pela rejeição da Emenda. 

EIVIENDA N.o 7 

A Emenda do nobre Senador Franco 
Montoro, que contempla a situação dos 
aposentados por um sistema e que con
tinuam trabalhand·o e contribuindo pa
ra o outro, propõe solução inviável ao 
conceder a faculdade de opção por um 
dos sistemas, após o cancelamento do 
ato de aposentação. 

A razão maior da improcedência, a 
nosso ver, prende-se à disposição ex
pressa no item III do art. 4.0 do Projeto, 
que dispõe: 

"Não será contado por um sistema 
o tempo de serviço que já tenha 
servido de base para concessão de 
aposentadoria pelo outro sistema." 

Assim, opinamos pela rejeição. 

E:MENDA N.0 8 - CCJ 

A presente Emenda corrige, com mé
rito, a ressalva constante do art. 2.o. 

Com efeito, a alteração tem por fim 
resguardar idêntico tratamento aos se
gurados dos dois sistemas. 
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Pela aprovação da Emenda. 
Somos, ante o exposto, pela aprovação 

do Projeto de Lei da Câmara n.0 41, de 
1975, com as alterações consubstancia
das pelas Emendas n.os 1, 3, 5 e 8, esta 
oferecida pela Comissão de Constituição 
e Justiça, e pela rejeição das Emendas 
n.0 s 2, 4, 6 e 7. 

É o parcer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal

ves) - Os pareceres são favoráveis ao 
Projeto e às Emendas n.0s 1, 3, ·5 e 8-CCJ, 
e contrário às demais. 

Completada a instrução da matéria, 
passa-se à sua discuss~o. 

Em discussão o Projeto e as Emendas. 

O SR. FRANCO MONTORO - Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Tem a palavra o nobre Líder da 
Minoria, Senador Franco Montoro, para 
discutir. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, o presente Pro
jeto vem reconhecer uma antiga reivin
dicação dos empregados brasileiros. Por 
uma anomalia em nossa legislação, o 
tempo de serviço prestado à empresa 
pública e privada não era contado. Ocor
ria e ainda ocorre, com freqüência, pes
soas que trabalham 20 anos numa em
presa privada e mais 20 anos numa em
presa pública, isto é, trabalham há 40 
anos, e não conseguem sua aposen tacto
ria, apesar · de disposição expressa da 
Constituição que assegura .a todo homem 
que trabalha o direito à aposentadoria, 
passados os 35 anos de trabalho. 

Contra essa situação anômala houve 
uma longa batalha. 

Já na discussão da Reforma Consti
tucional de lg67, tivemos oportunidade 
de apresentar emenda constitucional, 
fixando este princípio simples e justo: 
para efeito de aposentadoria, se deve 
contar o tempo de serviço prestado à 
empresa pública, de qualquer nível, e à 
empresa privada, porque em todas o 
trabalho existe. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Não só 
a V. Ex.a, faço justiça, mas a outr·os par
lamentares também. Tanto aqui, quan-
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to na outra. Casa do Congresso, inclusive 
o seu modesto aparteante, lutamos por 
essa medida. A proposição f.oi aprovada 
pelo Congresso, mas vetada pelo então 
Presidente Costa e Silva, com o compro
misso de Sua Excelência enviar proposi
ção que regulasse a matéria. E ela chega 
sempre a tempo. Faço justiça à atuação 
de V. Ex.a, relembrando os colegas que 
atuaram nesse setor que hoje finalmen
te vêem vitoriosa sua tese. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, falávamos da emenda consti
tucional anterior ao Projeto a que se 
refere o n·obre Senador Vasconcelos Ter:.. 
res, Projeto esse subscrito por quase to
dos os atuais Senadores que vieram da 
Câmara dos Deputados, o qual teve, co
mo primeiro signatáTio e autor da pro
posição, na forma regimental, o Depu
tado Aroldo Carvalho. 

Esse Projeto f·oi aprovado pela Câma
ra e pelo Senado, mas vetado pelo Go
verno. Apesar de a Oposição ter-se colo
cado contra o veto, ele foi aceito pela 
maioria do Congresso. 

A batalha continuou. Houve inúme
ros. Criou-se uma consciência nacional 
tão pressionante que o próprio Governo 
tomou a iniciativa de enviar, recente
mente, ao Congresso o Projeto que está 
sob decisão do Senado, dispondo sobre a 
contagem recíproca do tempo de servi
ço público federal e atividades privadas. 

No seu mérito, o Projeto vai ser apro
vado por todos os Partidos e por todo o 
Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, a justiça fez-se ape
nas em parte, porque o projeto se refere 
somente aos funcionários federais. Não 
é justo. Mais do que isto, é aberrante
mente injusto e iníquo. Fere o princípio 
da isonomia e os fundamenws da própria 
eqüidade, mandar contar J tempo de 
serviço federal e não fazer o mesmo para 
o serviço prestado na esfera estadual ou 
na esfera municipal. 

Para corrigir esta deficiência, tivemos 
a oportunidade de propor ao Congresso 
emenda constitucional, que recebeu o 
n.0 7 de 1975. Por esta emenda estabele
cíamos expressamente que o tempo de 
serviço público federal, estadual ou mu
nicipal seria contado simultaneamentf) 
com o do serviço prestado a empre.sa pri
vada. 

O instrumento normal era e é, Sr. Pre
sidente, a emenda constitucional. En
tretanto, ao Congresso, a Liderança da 

Maioria sustentou que este objetivo já 
esta v a atendido pela emenda aprovada 
por um acordo de Lideranças e constante 
do. art. 3.0 , cuja redação é a seguinte: 

"Art. 3.0 - A reciprocidade de con
tagem do tempo de serviço, de que 
trata esta Lei, estender-se-á aos 
funcionários públicos civis, munici
pais, estaduais, do Distrito Federal, e 
segurados do INPS, através de con
vênio para fixar e determinar os 
ônus financeiros e seu respectivo 
custeio." 

Era a forma de atingir, no mérito, 
aquela exigência de justiça, mandando 
contar o tempo de serviço para os fun
cionários estaduais e municipais. 

A alegação da Maioria opúnhamos a 
seguinte razão: se se quer reconhecer o 
princípio que está consignado no acordo 
feito pelas Lideranças, na Câmara dos 
Deputados, então se deve aprovar o pre
ceito constitucional, porque esta é forma 
idônea, jurídica, de dispor a respeito da 
matéria, fixando uma norma válida para 
a esfera estadual e para a esfera muni
cipal. Só a Constituição pode estabelecer 
uma norma aplicável à esfera do funcio
nalismo estadual e do funcionalismo 
municipal. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com 
prazer ouço o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Petrônio Portella - Ainda bem 
que V. Ex.a aludiu a acordo que poderia 
ter sido feito entre as lideranças na 
Câmara, porque em relação ao Senado 
sabe V. Ex.a que nós nos entendemos e 
eu opus sobre o assunto vários obstá
culos de natureza constitucional, além 
de outros que, na oportunidade, fiz ques
tão de frisar. Devo dizer que a previdên
cia social é um problema que nós da 
maioria estamos encarando com todo o 
interesse e o desejo do Governo e o nosso 
é exatamente universalizá-la. Mas, não 
se pode fazer previdência social sem cál
culo atuarial. Não podemos desorganizar 
a previdência social à base de concessões 
abusivas porque não fundadas em dados 
corretos. Assim, discordo de V. Ex.a a 
respeito do assunto e repito que o Gover
no e a Maioria, nesta Casa, consideram o 
assunto importantíssimo; há estudos em 
marcha, no âmbito partidário e no âm
bito do Ministério da Previdência e As
sistência Social, visando a atender a es
sas situações. Entretanto, isso vai de-
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pender de entendimentos com os Gover
nos Estaduais, Municipais e mais do que 
isso, de cálculo atuarial prévio, sem o 
que será em vão pensar-se em legislar, 
como se pudésssemos realizar milagres. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agra
deço a contribuição de V. Ex.a Quero, 
entretanto, observar que, exatamente pe
las razões que V. Ex.a acaba de indicar, 
impunham-se a aprovação da emenda 
constitucional porque ela fixava o prin
cípio, em torno do qual todos estamos de 
acordo, de que deve ser contado o tempo 
de serviço público e privado prestado na 
esfera federal, na esfera estadual ou na 
esfera municipal. Mas a emenda, caute
losamente, acrescentava: "na forma que 
a lei determinar". E esta era exatamente 
a forma de determinar. 

Vejo, na intervenção de V. Ex.a, nobre 
Líder da ARENA, - permita-me a liber
dade - certo vício de considerar o Go
verno e a administração algo como de
pendente da ARENA. 

Disse V. Ex.a: "No âmbito governa
mental e partidário, estão sendo feitos 
os estudos". Este é assunto que merece 
consideração, perfeita validade. Mas, 
quando dispomos em lei, não podemos 
olhar se esse ou aquele partido está ou 
não estudando a matéria. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO - Trata
se de norma objetiva que fixa o princí
pio: a contagem de tempo de serviço 
público e privado na esfera estadual, 
federal e municipal deve ser afirmada 
na Constituição. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO - A apli
cação a cada caso vai depender de lei: de 
lei municipal e de lei federal. E o legis
lador federal, o legislador estadual e o 
legislador municipal, independentemen
te dos estudos que a ARENA ou o MDB 
tenham feito, vão examinar, com a sua 
responsabilidade, a possibilidade de re
cursos para atender aquele encargo. A 
matéria deve ser colocada em termos 
objetivos. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com 
prazer, ouço o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Petrônio Portella - Em primeiro 
lugar, se isso maltrata V. Ex.a ou não 
lhe agrada mesmo, devo dizer, então, 
que não estamos estudando. Retiro, in
clusive, o anúncio. 

O SR. FRANCO MONTORO - Não 
houve o estudo, mas acho que o estudo 
não pode servir de fundamento para a 
rejeição de uma lei. 

O Sr. Petrônio Portella - Devo dizer 
a V. Ex.a, o seguinte: Quais os dados 
objetivos que tem V. Ex.a para apresen
tar à Casa e à Nação, fundado nos quais, 
sustentaria a viabilização desta emenda? 
V. Ex.a não dispõe de nenhum. V. Ex.a 
está pura e simplesmente apresentando 
uma emenda que não tem sustentação 
na realidade. V. Ex.a nenhum estudo 
fez, concreto, objetivo, como ponto de 
partida para esta emenda concessiva a 
que se refere. De maneira que não po
demos é exorbitar, é fazer lei com obje
tivo prévio de não ser cumprida, exa
tamente porque não há condições do 
Erário para tanto. Em segundo lugar -
V. Ex.a sabe mais do que ninguém -
esta emenda oneraria os cofres públi
cos e, em razão disto, não é possível ser 
aprovada, porque não ultrapassa obstá
culo constitucional. Ficamos na mesma 
tese: quando da emenda constitucional, 
não a aceitávamos porque não tínhamos 
os dados, V. Ex.a também não os apre
sentava. 

O SR. FRANCO MONTORO - Permite 
V. Ex.a um.a ligeira interrupção? 

O Sr. Petrônio Portella- Pois não. 
O SR. FRANCO MONTORO - Apon

te-me V. Ex.a os estudos em que se ba
seou para a concessão no plano federal. 
Não há, aqui, estudo, nobre Senador. 
V. Ex.a fez um ato de fé. 

O Sr. Petrônio Portella - Não há es
tudo apresentado aí, mas tudo foi pre
cedido de cálculos; de exame por parte 
do Executivo, no qual acreditamos. 

O SR. FRANCO MONTORO- Ato de 
fé. 

O Sr. Petrônio Portella- Mas é muito 
melhor acreditar em órgãos idôneos do 
que não ter em que acreditar, porque 
nada V. Ex.a apresenta comprobatório 
de sua tese. 

O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.8 

foge ao problema. 
O Sr. Petrônio Portella - Não, estou 

exatamente dentro dele. 
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O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a. 
disse que são fundamentais e essenciais 
os cálculos. Pois bem, o Governo acaba 
de aprovar na Câmara dos Deputados e 
vai aprovar no Senado Federal. E eu 
pergunto a V. Ex.a.: Onde estão os cál
culos? 

O Sr. Petrônio Portella - Eu respon
do. V. Ex.a. me dá licença? 

O SR. FRANCO MONTORO - Onde 
estão, aqui, no Projeto? 

O Sr. Petrônio Portella - Não pode
mos argumentar desta forma. Nós aqui 
sustentamos a linha do Governo. Acre
ditamos em seus dados técnicos. Quando 
o Governo manda um Projeto de Lei 
para esta Casa e diz que os cálculos 
atuariais foram feitos e que é exequível 
esta lei, nesse projeto ou nessa norma 
proposta, evidentemente, que temos o 
dever de acreditar. Agora, não podemos 
acreditar é em V. Ex.a que nenhum dado 
apresenta. Se V. Ex.a. tivesse estudo de
monstrativo de que, de nossa parte, não 
concedemos o que V. Ex.a. preconiza por 
má vontade, sentaríamos à mesa para 
discutir o problema à base dos dados 
porventura apresentados. V. Ex.a. não o 
fez e não o faz. Devo dizer que o Go
verno já o fez na parte relativa a esse 
assunto agora tratado -e não mere
ceria o nome de Governo se tal não fi
zesse, antes de propor medidas. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, vejam a incoe
rência em que se situa a argumentação 
do nobre representante da Maioria. A 
Emenda Constitucional que apresenta
mos, como dissemos há pouco, determi
na: 

"O tempo de serviço público federal, 
estadual e municipal que tenha sido 
prestado à empresa privada será 
contado, para efeito de aponsetado
ria e direito à disponibilidade, na 
forma da. lei." 

Na forma da lei. O nobre Líder di.l 
Maioria exige que, na Emenda ConstJ., 
tucional, apresentemos os cálculos para 
a cobertura financeira ... 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a. me 
permite um aparte? 

mos os cálculos para cobertura finan
ceira e dispensa esses cálculos para 
aprovaç?.o da lei. Os cálcu1os devem ser 
feitos, sim, para aprovação da lei. 

O Sr. Petrônio Portella - Já disse que 
foram ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Foram, 
mas não constam do processo. 

O Sr. Petrônio Portella - ~ão há ne
cessidade ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Há ne
cessidade de constar do processo. E o 
que não pode é, se V. Ex.a dispensa os 
cálculos numa lei que vai ter eficácia 
imediata exigir esses cálculos numa 
Emenda ' Constitucional cuja aplicação 
vai depender de uma lei. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO- A Emen
da Constitucional firma apenas o prm
cipio e determina que a lei vá aplicar 
a cada caso, a cada Est~do e a caaa 
Município, de acordo com as suas possl-
6ilidades. E caberá, então, a cada Estado 
e a cada Município, verificar as su~ 
possibilidades e a forma de cobrir esse 
encargo, que é priorit.ário. 

O Sr. Petrônio Portella- V. Ex.a me 
permite? V. Ex.a. apontou incoerência. 
íiou mostrar onde ela se encontra ... 

O SR. FRANCO MONTüRO - Permi
ta-me continuar a mostrar a validade do· 
meu argumento: estamos diante de um 
princípio constitucional de um direito 
fundamental do homem que trabalha, 
afirmado na Constituição. Depois de 
trinta e cinco anos de trabalho, ele tem 
direito a aposentadoria. É preciso reco
nhecer esse direito. O Governo reconhe
ce mas na esfera federal. Por que não 
estendê-lo às esferas estadual e munici
pal dependendo daquela mesma cautela 
a que se refere o nobre Líder da Maioria? 
Cada Estado e cada Município, ao esta
belecer, na forma da lei, a extensão des
se direito vai indicar os recursos para 
isso. O que não se pode é, depois de 
ter esquecido esse preceito ... 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a. me 
permite? 

O SR. FRANCO l\:IONTORO - Não. 
Primeiro permita-me completar minha 
resposta. 

O nobre Líder da Maioria exige que, 
na Emenda Constitucional, apresente-

O SR. FRANCO 1\fONTORO - . . . da 
contagem recíproca durante dezenas de 
anos, estabelecê-lo apenas para a esfera 
federal e deixar para época incerta o 
reconhecimento desse direito aos funcio
nários estaduais e aos municipais. 
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O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO - Quero 
acrescentar, para responder, antes às 
objeções de V. Ex. a; aquele que traball10u 
contribuiu. Não se trata de despesa que 
se venha acrescentar arbitrariámente. 
Se ele trabalhou durante 30 anos numa 
empresa privada, contribuiu para a Pre
vidência Social; se ele foi funcionário 
público, o Estado deve ter reservado a 
importância necessária para sua aposen
tadoria, garantida pela lei; portanto, o 
que se vai fazer apenas é estabelecer um 
direito, que por defeito de legislação, por 
culpa do legislador, até agora não foi 
reconhecido ... 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO - E foi 
esse o princípio que o próprio Governo 
Federal emitiu ao encaminhar o projeto 
a esta Casa, sem nenhum cálculo com
plementar, porque de bom senso é reco
nhecer que o tempo prestado ao serviço 
privado calculado de acordo com certi
dão do INPS, foi acompanhado da res
pectiva contribuição. O recurso foi arre
cadado e na parte do Governo Estadual, 
se ele tem es.se direito e trabalhou du·
rante aquele tempo, o Governo Estadual 
terá também os recursos para fazer face 
aquela aposentadoria quando ele com
pletar o tempo de serviço. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO - Trata
se, portanto, apenas de uma norma que 
venha afirmar o modo pelo qual se vai 
reconhecer um direito que já está asse
gurado, fundamentalmente, pela Consti
tuição. Ouço o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Petrônio Portella- Em primeiro. 
lugar, V. Ex.a abusa demais das palavras 
ao acrescentar que não há aumento ne
nhum de despesas. Em seguida, diz que, 
se ele trabalhou no Estado ou no Mu
nicípio, o Estado ou Município devem 
ter esses recursos. Veja bem, que V. Ex.a 
fala tudo a esmo, e prescinde de quais
quer dados para a defesa dos propósitos 
concessivas. Não se dá o que não se tem. 
Esses exame.s têm que ser, nece.ssaria
mente, feitos. Não podemos partir de 
meros pressupostos. Qualquer Governo, 
com o mínimo de responsabilidade, não 
manda para o Poder Legislativo um pro
jeto, sem examinar todas as repercussões 
dele no plano financeiro. Daí, a Emenda 
Constitucional n.0 1, que fixa o dever de 

apontar a fonte de receita. Ora, se v. 
Ex.n faz uma emenda à Constituição 
estabelecendo direitos, sem as fonte~ 
arrecadadoras correspondentes, porque 
V. Ex:.a sabe que Estados e Municípios 
de maneira geral, não têm nos seus co~ 
fres essas disponibilidades a que alude 
então, quem irá pagar? Seria uma frus~ 
tração a mais dos trabalhadores, seria 
uma leviandade d~ nossa parte fazermos 
concessões descabidas. O que se cumpre 
fazer é, exatamente, aquilo que o Go
verno está fazendo, e nós estamos tam
bém auxiliando com os nossos estu:Ios. 
Em que pese a observação negativista de 
V. Ex.a, o Governo está procedendo a 
esses estudos. Já entrou, inclusive, em 
entendimentos com alguns Estados, bus
cando dados, porque só assim' será via
bilizada qualquer medida nesse sentido. 
Fora daí, é conceder sem poder. É criar, 
àqueles que vivem às expensas da Pre
vidência Social, uma situação de incer
teza e insustentabilidade. V. Ex.a está, 
com esta medida, querendo simplesmente 
tumultuar a Previdência Social no Bra
sil. 

O SR.. FRANCO MONTORO - É muito 
fácil argumentar com palavras. 

O Sr. Petrônio Portella - Não. Ná<l é 
com palavras. V. Ex.a mostre com fatos 
e em que dados V. Ex.a se fundamenta 
para essa concessão. 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu aca
bei de demonstrar, Sr. Presidente. 

O Sr. Petrônio Portella - Demonstrar 
o quê? 

O SR: FRANCO MONTORO - Que 
aquele que tr&balha para a empre.sa pú
blica, para a empresa privada contribui 
mensalmente com a sua cota e que aque
le que é funcionário público federal, es
tadual ou municipal tem direito a apo
sentadoria como funcionário. O Poder 
Público correspondente tem os recursos 
para assegurar este direito. 

O Sr. Petrônio Portella - Onde estão 
estes recursos? 

O SR. FRANCO MONTORO - Cada 
órgão ... 

O Sr. Petrônio Portella -V. Ex.a an
tes de mais nada, já devia ter estu'dado 
isto, em termos de Estado por Estado 
para dizer: o meu levantamento foi este: 
V. Ex.a não tem o mínimo cuidado. V. 
Ex.a simplesmente abusa da tribuna 
para... ' 
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O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.11 

abusa do direito de um aparte não con-
cedido. · 

Estou tentando expor e V. Ex.a inter
rompe. Quando apresento razões que são 
de difícil contestação, V. Ex.11 interrom
pe para levar a outro aspecto. Quero tor
nar claro ... 

O Sr. Petrônio Portella - Então, me 
permita ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Permi
ta-me, antes, que responda. 

Para a concessão de um direito como 
este, cuja base financeira já está asse
gurada, como acabo de demonstrar, não 
com exatidão, pode haver pequenas di
ferenças, mas muito menores do que 
aquelas lembradas pela Maioria, que se
ria a soma de todos os recursos para 
essa aposentadoria. Na realidade, esses 
homens trabalharam para o INPS e con
tribuíram; trabalharam para o Serviço 
Público e têm direito a aposentadoria 
pelo Serviço Público. 

O que se vai fazer apenas, é estabele
cer que se conte ambos os tempos. E, 
para isso, se está a exigir, agora, da 
Oposição um cálculo que o Governo não 
fez. 

O Sr. Petrônio Portella - Fermi te 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Pelo 
menos, não apresentou, e não apresen
tou pelas mesmas razões que estou a 
indicar. 

E, se não apresentou nesta lei, que se 
vai tornar efetiva já, como exigir que 
numa Emenda Constitucional, que esta
belece que esse princípio vai ser aplicado 
em cada Estado e Município na forma 
da lei, exigir esse estudo? 

E quero acrescentar, Sr. Presidente, 
que o INPS teve, por exemplo, os bene
fícios do Fundo de Compensação do sa
lário-família - três bilhões de cruzeiros 
- que, num passe de mágica, fugiram 
do Fundo de Compensação, para ser fon
te de arrecadação do l}f.PS. 

Quero acrescentar, Sr. Presidente, que 
é contribuinte obrigatório do INPS a 
União, que, entretanto, não paga ao 
INPS. A maior devedora do INPS é a 
União. A esse respeito, a nobre Lideran
ça da Maioria não opõe nenhum obstá
culo. Estão ali, nos balanços do INPS, 
o déficit permanente, o não pagamento 
da União, mas, na hora de se conceder 
um direito hu'mano ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - ... quem 
diz que é um direito humano e inadiá
vel, é o próprio Governo. Permito-me 
ler uma das razões das justificativas 
apresentadas pelo Governo. 

Díz ele: 
O aspecto humano imediato da me
dida ressalta de serem hoje nume
rosos os casos de segurados da Pre
vidência Social com tempo de ser
viço público que, agregado ao da ati
vidade privada, lhes permitirá en
trar em gozo da ansiada aposenta
doria por tempo de serviço. 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é o Governo que diz: o aspecto humano 
e imediato da medida. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Se
nador Franco Montoro, permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Mas, 
será que o aspecto humano e imediato 
só é válido para o funcionário federal? 

O Sr. Petrônio Portella - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Para o 
funcionário estadual, para o funcioná
rio municipal, não é humano? Não é 
imediato? É o mesmo problema. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O Sr. Petrônio Portella - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - O que 
cabe ao Congresso, o que caberia ao Con
gresso teria sido aprovar a emenda 
constitucional. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Concede
me V. Ex.a um aparte? 

O Sr. Petrônio Portella - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - E, de
pois, cada Estado, cada Município, em 
lei própria, regulamentaria essa matéria. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O Sr. Petrônio Portella - Permite 
V .. Ex. a um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO -Esta era 
a função que tínhamos a cumprir. Não a 
cumprimos. Houve um acordo nas Lide-
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ranças da Câmara, que encaminharam 
a solução do problema. 

Pois bem, Sr. Presidente, nem nesse 
mínimo está sendo reconhecido. 

Aqui e, agora, tivemos conhecimento 
de que a Liderança da Maioria acaba de 
apresentar emenda, restringindo ainda 
mais aquilo que havia sido objeto de 
um acordo de Lideranças, na Câmara 
dos Deputados, limitando ainda mais es
te preceito de rigorosa justiça. 

O Sr. Petrônio PortellaJ - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Vamos 
pedir destaque para esta emenda e dis
cuti-la oportunamente. 

Mas, desde já, ao fa·zer a apreciação 
da matéria, queremos reafirmar nossa 
aprovação à idéia fundamental do pro
jeto e a nossa estranheza a essas limi
tações que são introduzidas com razões 
que, positivamente, não se aplicam ao 
caso presente. 

Não se pode exigir, para a extensão 
da medida aos Estados e Municípios, ar
gumentos maiores do que aqueles ex
pendidos pelo próprio Governo, ao justi
ficar essa emenda no plano federal. 

Ouço, com prazer, os apartes dos no
bres Senadores Petrônio Portella e Jar
bas Passarinho. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a. foi 
muito otimista com os Estados e Muni
cípios, quando diz que o dinheiro deve 
estar em seus cofres, pois foi arrecada
do. Já com relação a União, V. Ex.a, a 
proclama faltosa, inclusive, fato que é 
contestado pelo ex-Ministro da Previ
dência Social, o ilustre Senador Jarbas 
Passarinho .. Mas, veja bem, no fundo, 
V. Ex.a acha que não devemos aceitar 
os dados que nos foram oferecidos pelos 
órgãos técnicos e administrativos do Go
verno. 

O SR. FRANCO MONTORO - Não 
houve esses dados. Aqui não há nenhu
ma referência. V. Ex.a está exigindo ago
ra no nosso projeto, mas não exigiu do 
projeto do Governo. 

O Sr. Petrônio Portella - Todo e qual
quer projeto concessivo é precedido, sem
pre, desses estudos de viabilização. Evi
dente, que são e o foram. Como, também, 
discutimos com o Ministro ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Isso não 
é evidente, prova-se indicando a· pági-

na da matéria em que se encontra a 
matéria. O projeto está aí, V. Ex.a pode 
indicar a parte em que se encontra. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a po
de não acreditar, mas eu acredito. Esse 
projeto, por exemplo, foi discutido com 
o Ministro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Volta
mos à matéria de fé partidária. Estou 
aqui como legislador. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
concede ou não o aparte? Esse assunto 
foi previamente discutido, na sede do 
partido, com o Ministro de Previdência 
e Assistência Social. S. Ex.a na oportu
nidade foi solicitado examinar esse 
assunto, objeto de atenção de V. Ex.a. 
da tribuna. Na oportunidade ressaltou 
a importância do assunto que está sen
do objeto de averiguações e de estudos, 
de contactos do Ministério com as áreas 
dos Estados, visando a dar uma solução 
humana, para usar a expressão de 
V. Ex.a 

O SR. FRANCO MONTORO - Não 
imediata. 

O Sr. Petrônio Portella - Lamenta
velmente, seria mas, lamentavelmen
te, ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Não 
imediato. 

O Sr. Petrônio Portella - ... seria um 
pulo no escuro; seria mais do que isso, 
criar uma situação vexatória, de verda
deira balbúrdia na Previdência Social, 
se abríssemos esta porta, sem os cálculos 
atuariais que precedem qualquer medida 
concessiva. De maneira que vamos votar 
com conhecimento de causa, louvados, 
todos nós, nos dados que nos foram 
transmitidos pelo Ministério competen
te. Agora, o que não podemos é fazer 
isso baseados em dado algum, simples
mente porque é um direito que V. Ex.a. 
considera humano e que nós, também, 
consideramos; mas, direito mais humano 
é a continuidade de perceção de quan
tos vivem confiando na pontualidade e 
na presteza do pagamento do Ministé
rio da Previdência Social. Portanto, em 
favor dos atuais, nós denegamos a me
dida na certeza de que haveremos de 
encontrar uma solução cabível e hábil 
para a solucão desse problema, agora 
aflorado na Tribuna por V. Ex.a 

O SR. FRANCO MONTORO - A so
lução a que V. Ex.a se refere, nobre Se
nador, vai depender de lei e é preciso 
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que demos ao legislador estadual e ao 
legislador municipal a mesma confian
ça que V. Ex.a pede que se dê ao atual 
Governo. 

O Sr. Petrônio Portella - Mas, não 
estão pedindo nada, os estudos estão 
sendo feitos. 

O SR. FRANCO MONTORO - Os es
tudos. Vivemos num país que tem como 
título República Federativa do Brasil. 
Ao que estou informado, o princípio fe
derativo ainda permanece. Então, são 
as Assembléias Legislativas e os Gover
nos dos Estados - que podem ter sido 
nomeados pelo Presidente da República, 
mas que têm a sua autonomia assegu
rada pela Constituição; são os Prefeitos 
Municipais, muitos deles, ·também, no
meados, mas , todos têm a sua autono
mia assegurada pela Constituição; são 
os Prefeitos Municipais, muitos deles, 
também, nomeados, mas todos têm a sua 
autonomia assegurada pela Constitui
ção! · 

Não se pode pretender que essa legis
laçã<J estadual e municipal, a ser feita 
em cada Estado e cada Municípi<J, com 
a sabed-oria, com a competência, com a 
autoridade e a idoneidade que ninguém 
pode negar aos demais legisladores, fi
que dependendo dos estudos -que estejam 
sendo feitos por um Partido, por um 
grupo ou mesmo pelo Governo federal. 

O Sr. Petrônio Portella - Governo, 
Excelência, Governo. 

O SR. FRANCO IUONTORO - Disse 
V. Ex.a "nós", e fez questão de salientar 
que o Partido está realizando estudes a 
esse respeito. Mas, aceito a retificação; 
porém, nem mesmo o Governo - é pre
ciso que se diga - nem mesmo o Con
gresso Nacional, em legislação ordinária, 
podem dispor sobre funcionários esta
duais. A lei federal aplica-se a funcio
nários federais. O princípio da autono
mia ainda existe. A centralização pode 
apaixonar a muitos, mas tem restrições 
constitucionais. Não posso dispor sobre 
municípios; não posso dispor sobre Es
tados, enquanto lei ordinária. Por isso, 
a única maneira, a única forma idônea 
é a emenda constitucional, que foi apre
sentada pela Minoria e ... 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - . . . re
jeitada pela Maioria, sob a argumenta-

ção inexata de que não existem os cál
culos dos recursos. 

Os cálculos, a indicação dos recursos, 
a forma de pagamento, serão fixados na 
lei competente, como deveriam ser fixa
do.s nesta lei; e eu mostro que nesta lei 
não estão cálculos - os famosos cál
culos a que se refere o nobre Líder da 
Maioria. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. FRANCO MONTORO- S. Ex.a 
disse que acredita que o Governo tenha 
feito. É matéria de fé. 

Admito que tenham sido feitos esses 
estudos, como devemos admitir também 
que as leis a serem baixadas pelos Go
vernos estaduais e pelos Governos mu
nicipais sejam precedidas dos estudos 
que indicarão a forma pela qual será 
coberto esse benefício. Esta é a situação 
normal, decorrente do nosso sistema 
constitucional e do nosso processo de 
legislação. 

O Sr. José Sarney - Senador Franco 
Montoro, V. Ex.a permite-me um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Ouço o 
aparte do nobre Senador Jarbas Passa
rinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Agradeço 
a V. Ex.a a generosidade de me conceder 
o aparte, embora ele esteja preso a uma 
passagem do brilhante discurso de V. 
Ex.a há cerca de dez minutos. Eu 
pediria a V. Ex.a que voltássemos a ele, 
se V. Ex.a concordar. V. Ex.a afirmou 
que a União é a maior devedora da Pre
vidência Social. Creio que V. Ex.a se 
deixou trair por uma velha reputação 
que a União tinha, curiosamente, até 
pouco antes do tempo em que V. Ex.a 
foi Ministro. Desde o tempo em que 
V. Ex.a foi :rvrinistro, para cá, a União 
não deve mais à Previdênci&. Social; por 
uma razão muito simples, nobre Sena
dor, que V. Ex.a conhece melhor do que 
eu, dado que V. Ex.a implantou precisa
mente a Lei Orgânica da Previdência-
3. 807 - porque ela é de 1950 e V. Ex. a 
foi Ministro em 1961, se não estou equi
vocado. A partir daí, a contribuição dei
xou de ser 8% da União, 8% dos tra
balhadores, 8% dos empresários. 

O SR. FRANCO MONTORO - Alguém 
falou em 8%? 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não. Mas ... 
O SR. FRANCO MONTORO- É V. Ex. a 

quem fala pela primeira vez. 
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O Sr. Jarbas Passarinl1o falo 
para poder chegar onde V. Ex.a. ficou. 

O SR. FRANCO MONTORO - Apenas 
quero tornar claro. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Então, di
gamos, para que a Taquigrafia registre, 
a história, se for o caso, que quem falou 
em 8% aqui, fui eu, pela primeira vez, 
e como não tenho grande vocação per
centual, vou expli<:ar porque. É porque 
a legislação anterior previa essa chama
da contribuição equitativa, ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Tripar
tida. 

O Sr. Jarbas Passarinho- ... e o Go
verno, sistematicamente, não pagava os 
8% que lhe cabiam. E é aí que cabe o 
assunto e a observação. Então, o Governo 
era um devedor relapso e ainda se dava 
ao luxo de ser o administrador da ins
tituição para a qual ele não contrihuía. 
Mas, felizmente, a partir do tempo de 
V. Ex. a.- para cá, a Lei Orgânica da Pre
vidência Social diz que à União cabe 
apenas a quantia destinada a custear o 
pagamento do pessoal e a despesa de 
administraçã.o geral da previdência so
cial. Ao que me conste, não há funcio
nários atrasados no INPS, em geral, e 
a administração também não está recla
mando falta de pagamento. Tive a opor
tunidade de, durante quase três anos, 
desempenhar essa função de Ministro do 
Trabalho e Previdência Social; e verifi
quei que, felizmente, as <:ontribuições dos 
dois grandes contribuintes, mais aquelas 
contribuições adicionais que V. Ex.a. co
nhece, também, que são as taxas obri
gatórias - por exemplo, taxação sobre 
energia e etc. - correspondiam perfei
tamente às despesas da Previdência, à 
manutencão do corpo administrativo da 
Previdênéia, e diD seu pessoal. Então, 
nessa questão de dizer que os balanços 
da Previdência mostram o Governo de
vedor, creio que há equívoco, a menos 
que V. Ex.a. se refira ao IPASE e não 
ao INPS. A segunda parte do meu apar
te ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Antes 
que V. Ex.a passe à segunda parte ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Pois não. 
O SR. FRANCO MONTORO - . . . eu 

me refiro à dívida da União para com 
o INPS e não o IP ASE, porque a con
tribuiçã.o continua sendo devida; não 
sob a forma de 8% . 

O Sr. Jarbas Passarinho - Então, no
bre Senador, v. Ex.a nos daria, mais 

tarde, uma aula e automaticamente nos 
explicaria ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu tra
rei a V. Ex.a o balanço do INPS de qual
quer ano e V. Ex.a há de verificar a 
indicação dos devedores ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Exatamen
te. Então, de saída teríamos oportuni
dade de verificar isso, quando V. Ex.a 
trouxesse o balanço, e provasse esta 
dívida. 

O SR. FRANCO MONTORO - É claro 
que não posso ter o balanço em mãos. 

O Sr. Jarbas Passarinho - É claro. 
Mas, V. Ex.a tem fé pública e acredita
mos pelo menos nas intenções de V. Ex.a 
em trazer o balanço. 

O SR. FRANCO MONTORO - Muito 
obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Passarinho- A segunda 
parte é mostrar a V. Ex.a que de fato 
o Executivo não se lança à aceitação de 
um projeto sem que - sobretudo neste 
campo, onde V. Ex.a foi u..tn dos mais 
brilhantes Ministros - o corpo de seus 
funcionários, que são os atuários da Pre
vidência, opine previamente. Na legis
lação citada, que V. Ex.a tem em mãos, 
na última página, V. Ex.a verificará -
infelizmente é um decreto-lei e não uma 
lei: o Decreto-lei n.0 367, de 19 de de
zembro de 1968 - quando o Presidente 
Costa e Silva, sendo eu seu modesto Mi
nistro do Trabalho e Previdência Social, 
estabeleceu a contagem de tempo de ser
viço dos funcionários públicos civis da 
União e das Autarquias, essa medida de 
recipr,ocidade· foi pedida àquela época e 
o Ministério do Trabalho e Previdência 
Social, naquela altura, lutou por ela; e 
o DASP foi contrário. Fomos vencidos, 
mas passamos a aceitar a unilateralida
de; aceitamos que viesse da empresa 
pública para a empresa privada, e a Pre
vidência Social, e o Tesouro Nacional, 
cada um na proporção que lhe coube.s.se, 
chamariam a si a responsabilidade dessa 
despesa. De maneira que V. Ex.a verifi
cará, no art. 2.0 desse decreto-lei, que 
se diz: "Art. 2.0 O ónus financeiro da 
aposentadoria concedida em decorrência 
deste decreto-lei será repartido entre o 
Instituto Nacional da Previdência s,ocial 
(INPS) e o Tesouro Nacional ou as Au
tarquias referidas no art. 22, § 1.0 , da 
Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
na proporção do tempo de serviço pú
blico e da atividade privada." Log-o, isso 
aqui foi submetido a cálculos, que foram, 
por seu turno, realizados pelas melhores 
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figuras da Previdência, que já eram ser
vidores ao tempo de V.- Ex. a, no Minis
tério, alguns com mais ou quase tririta 
anos de serviço público e que encontrei, 
ainda, quando cheguei ao Ministério. 
Entre eles o Pr<Jfessor Sylvio Pinto Lo
pes, no meu entender, o maior atuário 
desta República. Esses estudos são real
mente feitos. Talvez assista razão a 
V. Ex.a, que teve como eu experiência 
de Executivo e, por isso, talvez concorde 
comigo ao admitir que o projeto deveria 
ser acompanhado desses cálculos. Não sei 
quantas centenas de páginas seriam ne
cessárias mas talvez satisfizessem a 
curiosidade de todos aqueles que pre
tendem ver, como São Tomé para poder 
crer. Muito obrigado a V. Ex. a 

O SR. FRANCO MONTORO - Agra
deço o aparte de V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -A Presidência solicitaria a V. Ex.a 
concluísse as suas considerações, porque 
o seu tempo já se acha esgotado. 

O SR. FRANCO MONTORO - Aten
derei à advertência da Presidência, mas 
veja V. Ex.a, Sr. Presidente, que o de
bate é que nos levou a ocupar um tempo 
maior, pois pretendíamos fazer apenas 
um breve pronunciamento sobre a ma
téria. 

Mas, na mesma linha de considerações 
com que encerrou a sua intervenção o 
nobre Senador Jarbas Passarinho, quero 
concluir, Sr. Presidente, com absoluta 
clareza, mostrando que esses cálculos 
devem ser feitos em cada lei e é por 
isso que, na emenda que apresentamos, 
estabelecíamos o princípio da contagem, 
com a cautela que S. Ex.as defendem, 
dizendo: "na forma que a lei estabele
cer". Que lei? As leis estaduais, as leis 
municipais, que vão estabelecer e regu
lamentar esse princípio para os respec
tivos municípios. 

O Sr. José Sarney - V. Ex.a me per
mite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - A ma
téria, portanto, se apresenta com uma 
clareza meridiana. Recusar a emenda 
constitucional, alegando-se que é preciso 
que se apresentem os cálculos, é, positi
vamente, querer confundir as coisas, 
porque os cálculos devem vir no bojo das 
leis que forem apr<Jvadas. Os Estados, os 
Municípios é que devem fazer seus pró
prios cálcul<Js. Não podemos fazê-los pa
ra cada um deles. Essa é uma tarefa 
impossível. Continua a vigorar, entre 
nós, um preceito constitucional errado, 

porque, aprovada esta lei, contar-se-á o 
tempo de serviço público e privado, 
quando a Constituição manda contar 
apenas o tempo de serviço público fe
deral, estadual e municipal. 

Quero, apenas, Sr. Presidente, nesta 
intervenção, mostrar que estam<Js de 
acordo quanto ao princípio fundamental, 
mas a medida ficou a meio do caminho, 
no tocante à sua aceitação normal, ple
na e inadiável. O Governo fala na sua 
justificativa em "medida humana ime
diata". Mas, paradoxalmente, ela é hu
mana e imediata para os federais, por
que para os estaduais e municipais não 
se quer nem mesmo assegurar o princí
pi<J constitucional, dependendo da lei que 
vai examinar, em cada caso, esta co
bertura financeira a que se referem 
S. Ex.as Demonstrei, durante a min~ .... 
intervenção, que esses recursos financei
ros encontram o seu fundamen~o nas 
próprias contribuições efetuadas pelos 
interessados, ao tempo em que trabalha
vam. 

O Sr. Heitor Dias - Permita-me V. 
Ex:.a um aparte? 

O SR.. FRANCO MONTORO - Ouco. 
com prazer, o aparte do nobre Senador 
José Sarney e, em seguida, o do Senador 
Heitor Dias, com a devida permissão da 
Presidência, porque certamente contri
buirão para o esclarecimento da ma
téria. 

O Sr. José Sarney - Senador Franco 
Montoro, o meu aparte é exatamente, 
para notar a teimosia da emenda cons
titucional de V. Ex.a, quando V. Ex.a 
mesmo reconhece que a emenda consti
tucional não é auto-aplicável. Ela neces
sita, depois, de leis estaduais sobre o 
assunto. Diz V. Ex. a que a sua emenda 
constituci<Jnal vem proteger a Federação. 
Ao contrário, a emenda constitucional 
de V. Ex.a vem, mais uma vez, procurar 
até interferir no processo normal da Fe
deração, legislando nos Estados e Muni
cípios, de acordo com o interesse de cada 
um. Assim, o que o Governo está fazendo 
é queimando etapas. Já não há neces
sidade, absolutamente, da emenda cons
titucional. Na realidade, se a emenda 
constitucional não é auto-aplicável, po
de-se fazer através de leis, e os Estados 
vão fazê-lo através de lei. 

O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.n 
presta uma contribuição à minha argu
mentação. Realmente, o princípio fe
derativo deve ser respeitado. E através 
de lei ordinária não podemos interferir 
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nos Estados e Municípios. Mas o Con
gresso Nacional, além do Poder Legis
lativo ordinário, tem o poder de emenda 
constitucional. E a Constituição - esta 
sim - pode dispor, sobre funcionários 
federais, estaduais e municipais, por dis
posição expressa do próprio art. 108 da 
Constituição, que diz: 

"O disposto nesta Seção aplica-se 
aos funcionários dos três Poderes da 
União e aos funcionários, em geral, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios." 

Estamos, perfeitamente, dentro da Fe
deração e dentro da Constituição, mas é 
preciso, exatamente, distinguir o ins
trumento. Por lei ordinária, não pode
mos interferir nos Estados e nos Muni
cípios. O projeto que ora apreciamos 
será uma lei federal. Há uma distinção 
fundamental entre leis federais e leis 
nacionais. E uma norma constitucional 
é uma lei nacional. 

Ouço, finalmente, o aparte de V. Ex.a 
nobre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias - Quando V. Ex.q· 
se refere ao tempo de serviço de funcio
nários estaduais e municipais, pmcura 
demonstrar a falta de unidade do pro
jeto, uma vez que não cumpriria ele o 
sentido humanístico a que se refere o 
Senhor Presidente da República na men
sagem. Mas sabe V. Ex.a que os Estados, 
e vári·cs municípios, principalmente os 
grandes municípios brasileiros, dispõem 
de institutos próprios para as aposen
tadorias dos seus servidores. Então, per
gunto a V. Ex.a: como seria possível fa
zer com que &.ssas conliribuiçõres, que 
foram recolhidas a·os cofres estaduais c 
aos cofres municipais, revertessem aos 
cofres da União, para atender a essa exi
gência da reciprocidade a que V. Ex.a se 
refere? Muitos desses institutos - sabe 
V. Ex.a, que é· um homem não apenas 
com a experiência de administração, 
mas um homem de cultura - .se apre
sentam, com legislações feitas pratica
mente de modo casuística, com deficit 
de técnicos, exatamente porque não hou
ve a contribuição na proporção dos be
nefícios que eram previstos. Esta a ra
zão por que me parece que a extensão 
que V. Ex.a deseja dar ao dispositivo da 
lei que ora votamos, se tomaria imprati
cável, pela impossibilidade da transfe
rência desses recursos dos cofres dos 
Estados e dos Municípios para a União. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agra
deço a contribuição de V. Ex.a Mas o 

fato que V. Ex.a menciona será exata
mente objeto da lei própria em cada 
Estado. V. Ex.a reforça a argumentação 
que fiz. Pela emenda constitucional que 
apresentamos, es.se princípio será apli
cado a cada Estado e a cada Município, 
de acordo com a lei própria. Então, 'J 
Estado vai estabelecer, de acordo com os 
institutos de que dispuser, e com os 
recursos e cálculos que fizer, quem vai e 
qual a parte de contribuição de cada um. 

No Decreto-Lei n.0 367, por exemplo, 
se dispôs que -o ano financeiro será re
partido entre o INPS e o Tesouro Na
cional, na proporção do tempo de ser
viço público e privado do interessado. 
Cada Estad-o vai examinar o seu insti
tuto. Se ele se apresenta deficitário, será 
por outras razões. É claro que a emenda 
constitucional não terá a virtude de res
tabelecer o equilíbrio financeiro. 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.n 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - O pro
blema é outro e deve ser resolvido pelos 
meios de que dispuser cada Estado. 
V. Ex.a levanta um problema que é váli
do, mas ele será resolvido em cada Es
tado, de acord-o com as peculiaridades da 
sua própria organização. 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.~ 
uma elucidação? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com 
prazer. 

O Sr. Heitor Dias - É que a lei, no 
caso, iria acenar com uma perspectiva 
cuja concretização não estava plena
mente conhecida, viabilizável, p·orque se 
era de acordo com a lei que se iria fazer 
a concessão aos Estados e municípios, 
era preciso que os estudos atuariais pre
cedessem a essa perspectiva. 

O SR. FRANCO MONTORO - Aí eu 
divirjo de V. Ex.a Os estudos devem ser 
feitos, e só podem ser feitos, por cada 
Estado e cada município. 

O Sr. Heitor Dias - Antes de oferecer. 

O SR. FRANCO MONTORO - Antes 
de fazerem as suas leis, antes de ofere
cer, exatamente. Cada Estado fará esse 
estudo. A Constituição estabelece o prin
cípio - esse princípio existe, nobre Se
nado - estabelesce que só será contado 
o tempo de serviço público federal, esta
dual e municipal, e não estabelece o pri
vado. 

Acontece que nós, agora, por iniciativa 
do Govern{) - já li e vou me dispensar 



-480-

de reler a fundamentação em que o Go
verno reconhece que essa exigência é 
justa, humana e imediata - vamos · 
afirmar um princípio, deixando a cada 
Estado e município o encargo que é uma 
atribuição de competência constitucio
nal. Fica firmado o princípio; cada Es
tado e cada município verá a f·orma pela 
qual irá atender a esse obj etivo. 

O Sr. Mauro Benevides - V. E.a me 
permite, nobre Senador? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com 
prazer. 

O Sr. Mauro Benevidies - Nobre Sena
dor Franco Montoro, estive atento, e de
les até modestamente participei, aos 
debates q-ue foram travados no Congres
so Nacional, quando da proposta de 
Emenda Constitucional n.0 7, da qual 
V. Ex.a era, aliás, o primeiro signatário. 
E V. Ex.a expendeu, naquela ocasião, 
ampla argumentação para mostrar a 
justeza daquela alteração pretendida 
para a Carta Magna do País. E, se bem 
me recordo, o Vice-Líder do Governo, no 
exercício da Liderança, o nobre Depu
tado Alípio Carvalho, informava a 
V. Ex.a e à Casa que aquilo que se esta
va pretendendo através de proposta de 
Emenda Constitucional, já havia sido 
consignado através de emenda que pas
sou a integrar o projeto originário do 
Governo. E é o caso de se perguntar -
como fiz naquela oportunidade - por 
que então não se erigir à condição de 
norma constitucional, um benefício que 
já está consignado na legislação ordi
nária? 

O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a 
tem toda a razão. · 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - (Fazendo soar a campainha) -
Nobre Senador Franco Montoro, solici
taria a V. Ex. a a fineza de concluir. 

O SR. FRANCO MONTORO - Con
cluo, Sr. Presidente, e peço aos Srs. Se
nadores que não solicitem novos apartes, 
por determinação da Presidência. 

forma de convênios, dependendo de con
vênios, esta mesma medida. A medida, 
portanto, foi afirmada publicamente, 
entretanto agora ,através das emendas 
que vamos apreciar, passa a representar 
um recúo com prejuízo daqueles q-ue de
ram a. sua vida e o seu trabalho duran
te mais de 35 anos e não têm reconheci
d.o esse direito que é, como reconhece a 
mensagem governamental, direito hu
mano, justo, e que deve ser atendido de 
maneira imediata. 

Com essas ponderações, Sr. Presidente, 
declaro que votaremos favoravelmente 
ao projeto, mas contra determinadas 
emendas que restringem esse direito 
fundamental do trabalhador brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Continua em discussão a maté
ria. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Senador 
José Lindoso. 

O SR. JOSÉ LINDOSO- Sr. Presiden
te, as considerações oferecidas pelo Líder 
da Minoria tem o efeito de c:olocações 
para suscitar uma boa impressão pe
rante a opinião pública, na sua maiorja 
destinatária das normas jurídicas que 
estamos elaborando. 

S. Ex.a argüi que, rejeitando a emenda 
constitucional que estabelecia compul
soriamente o princípio da reciprocidade 
de contagem de tempo de serviço para 
os Estados e municípios, a maioria es
tava fugindo ao desejo, ao intento e ao 
propósito de alcançar, também em níveis 
dos Estados e dos municípios, os objeti
vos que, com mai:or desenvoltura, está 
propondo no nível federal. S. Ex.a labora 
num equívoco. O Governo não pôde, ab
solutamente, atender, no simplismo da 
proposição do Líder da Minoria, o seu 
propósito universal. Mas o Governo e.s
tabeleceu, socorrendo-se da Constituição, 
através do art. 13, § 3.0 , a possibilidade 
do atendimento nesses níveis, através 
do mecanismo dos convênios. Agradeço a magnifica contribuição que 

acaba de prestar o nobre Senador Mauro 
Benevides, invocando o dado histórico. A 
Liderança da Maioria, o nobre Deputado 
Alípio Carvalho, que dirigia a Bancada 
da Maioria no Congresso Nacional na
quela oportunidade, afirmou que o pre
tendido estava perfeitamente atendido 
no projeto de lei que havia sido aprova
do pela Câmara, estendendo aos servi
dores dos Estados e municípios, sob a 

Ora, Sr. Presidente, o princípio vai, 
portanto, ressalvar aquela norma que é 
a estrutura fundamental e intocável da 
nossa Constituição: a respeitabilidade à 
Federação, ao princípio federativo, que 
não pode ser nem objeto de deliberação 
por via de emenda constitucional. 

Desse modo, não estamos nós infrin
gindo a Constituição, e nem fugindo da 
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realida'tle social e política, quando pro
pomos, através do convênio, a solução 
desse caso. 

É preciso que se atende que há uma 
série de universos dentro da Previdência 
Social. 

O problema no nível federal represen
ta o INPS e o IPASE. No nível estadual, 
existem sistemas próprios e muitos mu
nicípios erigiram sistemas de previdên
cia. 

Dessa forma, através de convemos, 
realisticamente, dentro do princípio de 
que é preciso que haja a contribuição 
para gerar, através de cálculos atuariais, 
as responsabilidades financeiras no 
cumprimento de dispositivos da lei -
portanto, dentro do mecanismo proposto 
- nós estaremos com sinceridade e com 
seriedade elaborando um progresso na 
linha assistencial que o Governo porfia 
em fazer, com esta seriedade e com esta 
responsabilidade que assinalamos de 
início. 

S. Ex.a reclama que o Governo não 
ofereceu os cálculos atuariais para ela
boração da lei. Na nossa responsabilida
de de Partido d·o Governo, conhecendo 
a seriedade dQS órgãos da administração 
e a responsabilidade deste Governo -
que não é desgoverno, é Governo efeti
vamente - tivemos acesso a essas ela
borações da matemática e S. Ex.a, como 
Líder da Minoria, poderia também tê
las; inclusive, correndo o projeto em 
tramitação na Casa, poderia ter solici
tado por via de pedido de informação, 
os elementos que desejasse para comple
mentar as suas já esclarecidas e sobejas 
ciências, em torn.o dessa matéria. 

Desse modo, Sr. Presidente, queremos, 
repondo as coisas nos devidos termos, 
afirmar que o Governo da República, 
através desta lei, auscultando os inte
resses nacionais, sopesando as nossas 
possibilidades financeiras, oferece à Na
ção um instrumento sério, representan
do um progresso bastante significativo 
no campo da assistência e da seguridade 
social. E desse modo, tranqüilamente, 
expõe o projeto à apreciação do Con
gresso, na certeza de que estamos elabo
rando um instrumento dentro dos altos 
princípios da justiça social, princípios 
que não podem ser desnaturados ou di
minuídos por qualquer sentido que não 
seja o de absoluta segurança no cum
primento das normas que vão servir de 
roteiro para o Executivo cumprir. Era o 

que tínhamos que dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Continua a discussão. 

Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 
fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação o Projeto, sem prejuízo 

das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 41, de 1975 

(N.0 98-C/75, na Casa de origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Dispõe sobre a contagem recípro
ca de tempo de serviço público fe
deral e de atividade privada, para 

' efeito de aposentadoria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 - Os funcionários públlcos 

civis de órgã·os da Administração Fe
deral Direta e das Autarquias Federais 
que houverem c·ompletado 5 (cinco) 
anos de efetivo exercício terão computa
do, para efeito de aposentadoria por in
validez, por tempo de serviço e compul
sória, na forma da Lei n.0 1. 711, de 28 
de outubro de 1952, o tempo de serviço 
prestado em atividade vinculada ao re
regime dà Lei n.0 3. 807, de. 26 de agosto 
de 1960, e legislação subseqüente. 

Art. 2.0 - Os segurados do Instituto 
Nacional de Previdência Social CINPS) 
que já houverem realizado 6ü (sessenta) 
contribuições mensais terão computado, 
para todos os benefícios previstos na Lei 
n.0 3.807, de 1960, com as alterações con
tidas na Lei n.0 5. 890, de 8 de junho de 
1973, ressalvado o disposto no art. 6.0 , o 
tempo de serviço público prestado à Ad
ministração Federal Direta e às Autar
quias Federais. 

Art. 3.0 - A recip~ocidade de conta
gem de tempo de serviço de que trata 
esta Lei estender-se-á aos funcionário.5 
públicos civis municipais, estaduais, do 
Distrito Federal, e segurados do Insti
tuto Nacional de Previdência Social, 
através de convênio, para fixar e deter
minar os ônus financeiros e seu respec
tivo custeio. 
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Art. 4.0 - Para os efeitos desta Lei, 
o tempo de .serviço ou de atividade, con
forme o caso, será computado de acordo -
com a legislação pertinente, observadas 
as seguintes normas: 

2.0 , resultante da contagem recíproca de 
tempo de serviço prevista nesta Lei, se
rão concedidos e pagos pelo sistema a 
que pertencer o interessado ao requerê
lo e seu valor será calculado na forma 
da legislação pertinente. I - Só será admitida a contagem 

simples de tempo de serviço. A conta
gem em dobro só será permitida se o 
interessado fez jus à mesma até a data 
da vigência da presente Lei, devendo 
requerer o seu assentamento em sua fi
cha funcional; 
II- É vedada a acumulação de tem

po de serviço público com o de atividade 
privada, quando concomitante; 
III- Não será contado por um siste

ma o tempo de serviço que já tenha ser
vido de base para concessã.o de aposen
tadoria pelo outro sistema; 

IV - O tempo de serviço relativo à 
filiação dos segurados de que trata o 
art. 5.0 , item III, da Lei n.0 3.807, de 
1960, bem como o dos segurados faculta
tivos, dos domésticos e dos trabalhado
res autônomos, só será contado quando 
tiver havido recolhimento, nas épocas 
próprias, da contribuição previdenciária 
correspondente aos períodos de ativida
de. 

Art. 5.0 - A aposentadoria por tempo 
de serviço, com aproveitamento da con
tagem recíproca autorizada por esta Lei, 
somente será concedida ao funcionário 
público federal ou ao segurado do INPS 
que tiver completado ou venha a com
pletar 35 (trinta e cinco) anos de servi
ço, se d·o sexo masculino; 30 (trinta) 
anos de serviço, se do sexo feminino; se 
se tratar de juiz, na forma do § 1,0 art. 
113, e de ex-combatente, na forma do 
art. 197 da Constituição Federal. 

Parágrafo único - Se a soma dos tem
pos de serviço ultrapassar os limites pre
vistos neste artigo, o excesso não será 
considerado para qualquer efeito. 

Art. 6.0
- O segurado do sexo masculi

no, beneficiado pela contagem recíproca 
de tempo de serviço na forma desta Lei, 
não fará jus ao abono mensal de que 
trata o item II do § 4.0 do art. 10, da 
Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Art. 7.0 - As disposições da presente 
Lei. aplicam-se aos segurados do Servi
ço de Assistência e Seguro Social dos 
Economiários (SASSE), observadas as 
normas contidas no art. 9.o. 

Art. 8.0 
- As aposentadorias e demais 

benefícios de que tratam os arts. 1,0 e 

Parágrafo único - O ônus financeiro 
decorrente caberá, conforme o caso, in
tegralmente ao Tesouro Nacional, à Au
tarquia Federal ou ao SASSE, à conta de 
dotações orçamentárias próprias, ou ao 
INPS, à conta de recursos que lhe forem 
consignados pela União, na forma do in
ciso IV do art. 69 da Lei n.0 3. 807, de 26 
de agosto de 1960, com a redação que lhe 
deu a Lei n.0 5. 890, de 8 de junho de 
1973. 

Art. 9.0 - A contagem de tempo de 
.serviço prevista nesta Lei não se aplica 
às aposentadorias já concedidas nem aos 
casos de opção regulados pelas Leis n.os 
6.184 e 6 .185, de 11 de dezembro de 1974, 
em que serão observadas as disposições 
específicas. 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor no 
primeiro dia do terceiro mês seguinte ao 
de sua publicação, revogados a Lei n.o 
3. 841, de 15 de dezembro de 1960, o De
creto-Lei n.0 367, de 19 de dezembro de 
1968, e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação as Emendas de pa
recer favorável, n.0s 1, 3, 5 e 8-CCJ. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 263, de 1975 

Nos termos do art. 347, alínea b, do 
Regimento Interno, requeiro destaque, 
para votação em separado, da Emenda 
n.0 1 oferecida ao Projeto de Lei da Câ
mara n.0 41/75 (n.0 98-C/75, na origem). 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 
1975. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Goncal
ves) - A Emenda n.0 1 será votada· em 
separado. 

Em votação, em globo, as Emendas n.o 
3, 5 e 8-CCJ, que receberam parecer fa
vorável. 

O Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Estão aprovadas. 
Em votação as emendas de parecer 

contrário. 
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Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 264, de 1975 

Nos termos do art. 347, alínea b, do 
Regimento Interno, requeiro destaque, 
para votação em separado, das Emendas 
n.0s 2, 4, 6 e 7 oferecidas ao ProjetQ de 
Lei da Câmara n.0 41/75 (n.0 98-C/75, 
na origem). 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 
1975. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Passa-se à votação da Emenda 
n.0 1, que tem parecer favorável das co
missões, objeto de destaque anteriormen
te lido. 

Tem a palavra o Senador Franco Mon
toro, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a discussão tra
vada há pouco revelou que um dos pon
tos centrais dQ Projero refere-se à ex
tensão do benefício da c·ontagem recí
prQca do tempo de serviço aos funcio
nários estaduais e municipais. 

O processo normal para atender a esse 
objetivo seria o da emenda constitucio
nal apresentada oportunamente e rejei
tada pela Maioria do Congresso Nacio
nal. Entretanto - lembrava há pouco o 
nobre Senador Mauro Benevides - para 
justificar a rejeição daquela emenda a 
Liderança da Maioria do Congresso in
vocou o art. 3.0 do Projeto, que h':Lvia. 
sido aprovado na Câmara dos Depu
tados. O art. 3.0 dispõe: 

"A reciprocidade de contagem de 
tempo de serviço de que trata esta 
lei estender-se-á aos funcionários 
públicos civis municipais, estaduais, 
do Distrito Federal, e segurados dQ 
Instituto Nacional de Previdência 
Social, através de convêni·o, para fi
xar e determinar os ônus financeiros 
e seu respectivo custeio." 

Este texto, Sr. Presidente, resultou de 
emenda e de subemenda, amplamente 
discutidas, e terminou por um acordo 
de Lideranças, fixando-se e.sta norma. 
que de certa forma assegura o reconhe
cimento do direito que têm os funcio
nários estaduais e municipais ao referido 
benefício. Entretanto, surpreendente
mente, a Liderança da Maioria apresenta 
emenda, que recebeu parecer favorável 

do Relator, emenda modificando esta 
disposição, que fora objeto . de acordo 
entre a Liderança do MDB e da ARENA, 
na Câmara dos Deputados. 

O Sr. Líder do MDB na Câmara dos 
Deputados procurou-me para mencionar 
esse fato, que deixará em situação difícil 
os representantes da Maioria na Câmara 
dos Deputados, porque não apenas fize
ram este entendimento, aprovaram por 
unanimidade a medida, mas a invocaram 
expressamente como motivo para rejei
cão da emenda constitucional. Rejeitada 
ã emenda, modificam a norma que ha
via sido invocada com argumento maior 
para aquela rejeição. 

A emenda agora apresentada em lugar 
de dizer "estender-se-á", diz "poderá 
estender-se". Tirou, portanro, qualquer 
direito e ainda exige que isto se faça 
por convênio autorizado, conforme o ca
so, "por lei federal, estadual ou munici
pal, que regule a distribuição, etc." 

Esta circunstância tornou mais difícil 
e complexo o atendimento a essa exi
gência, cuja justificativa foi reconheci
da, unanimemente, na Câmara dos 
Deputados. 

Sr. Presidente, nesta conformidade, o 
MDB votará contra a emenda e pela ma
nutenção daquele art. 3.0 objeto de en
tendimento de Lideranças, em votação 
unânime na Câmara dos Deputados, nor
ma invocada, repito, pela Maioria, para 
rejeição da emenda constitucional apre
sentada pela Minoria. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação a Emenda n.0 1. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lindoso, para encaminhar a 
votação. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, precisamos dizer 
ao Senado que a modificação proposta, 
efetivamente, foi feita por imperativo 
constitucional. 

Diz o texto proveniente da Câmara 
dos Deputados, no seu art. 3.0 : · 

"A reciprocidade de contagem de 
tempo de serviço de que trata esta 
lei, estender-se-á aos funcionários 
públicos civis municipais, estaduais, 
do Distrito Federal, e segurados do 
Instituto Nacional de Previdência 
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Social, através de convênio, para fi
xar e determinar os ânus financeiros 
e seu respectivo custeio." 

Foi proposta a seguinte redação, no 
Senado Federal, através da Emenda Ruy 
Santos: 

"Art. 3.0 A reciprocidade da conta
gem do tempo de serviço de que 
trata esta lei poderá estender-se aos 
serviços públicos civis, inclusive da 
magistratura, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, me
diante convênios autorizados, con
forme o caso, por lei federal, esta
dual ou municipal que regule a dis
tribuição dos ânus financeiros e as
segure os recursos necessários ao 
respectivo custeio." 

Qual a diferença, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores? A diferença está em que o 
texto da Câmara veio com uma conota
ção de imperatividade, de compulsorie
dade, e a emenda proposta no Senado 
Federal transformou essa compulsorie
dade numa faculdade. 

Haverá razão para essa orientação re
dacional? Há, Sr. Presidente. Há razão 
e razão inarredá vel. Razão que nem a 
Maioria nem a Minoria podem afastar 
por convenções de liderança. 

Vejamos, Sr. Presidente, o que a Cons-
tituição diz no seu art. 13, § 3.0 : 

"A União, os Estados e os Municípios 
poderão celebrar convênios para 
execução de suas ·leis, serviços ou 
decisões, por intermédio de funcio
nários federais, estaduais ou muni
cipais." 

O mandamento constitucional, Sr. 
Presidente, que representa um progresso 
na sistemática da administração públi
ca, num aspecto globalizado no País, 
encerra uma faculdade. 

Diz o texto: - ... "poderão cele
brar ... " Nós não poderíamos, por uma 
lei ordinária, modificar esse texto, tor
nando-o imperativo. Por quê, Sr. Presi
dente? Sabe muito bem o nobre Senador 
Franc.o Montoro - emérito professor de 
Direito - que não é possível, porque nós 
estaríamos enfrentando entes jurídicos 
diferentes no contexto da Federação. 
Estamos enfrentando o Estado, com a 
sua autonomia, que não temos absoluta
mente possibilidades de desrespeitá-la, 
através de uma lei ordinária, para impor 
ânus ao Estado e também ao Município 
que, de certo modo, embora não nomi
nalmente, integra a configuração do 

nosso sistema federativo. Desse modo, 
_padece de razão o nobre Líder da Mino
ria quando, investindo contra o texto 
proposto para substituir o texto do pro
jeto vindo da Câmara, argúi como se 
estivéssemos fugindo a um compromis.S·O. 
Nós não fugimos a nenhum compromis
so. Através de uma redação adequada, 
para ficarmos submissos ao Texto Cons
titucional, houve a modificação, tornan
do aquilo que foi estabelecido com um 
sentido de compulsoriedade na Câmara 
numa faculdade como claramente pre
vê a Constituição Federal. 

Assim, Sr. Presidente, vamos votar 
pela Emenda n.0 1, porque consulta à 
Constituição, o texto que comandará to
das as resolucões do Governo. (Muito 
bem! Palmas.>" 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação a Emenda n.0 1. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, quei
ram .permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovada. 
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre

sidente, requeiro verificação de votação. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal

ves) - Atendendo ao requerimento do 
nobre Senador Franco Montoro, vai-se 
proceder à verificação de votação, que 
será pelo processo nominal. 

Sendo a v<Jtação nominal, cada um dos 
Srs. Senadores deve votar na cadeira 
correspondente à sua posição na Banca
da Estadual. 

A votação deve ser feita peLo proces-
s<J eletrânico. 

Vai-se prodecer à votação. 

(Procede-se à votação). 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - José Esteves -
Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho 
- Henrique de La Rocque - José 
Sarney - Petrânio Portella - Di
narte Mariz - Domício Gondim -
PauLo Guerra - Arnon de Mello 
- Luiz Cavalcante- Teotânio Vilela 
- Augusto Franco - Heitor Dias 
João Calmon - Vasconcelos T<Jrres 
- Gustavo Capanema - Benedito 

Ferreira - Osires Teixeira - Accioly 
Filho - Mattos Leão - Otair Becker 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Evandro Carreira - Alexandre 
Costa - Mauro Benevides - Agenor 
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Maria - Ruy Carneiro - Marcos 
Freire - Gilvan Rocha - Dirceu 
Cardoso- Amaral Peixoto- Rober
to Saturnino - Danton Jobim -
Nelson Carneiro -- Itamar Franco 
- Franco Montoro - Lázaro Bar
boza - Evelásio Vieira - Daniel 
Kriger - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonval
ves) - Votaram "SIM", 23 Srs. senado
res; e "NAO" 18. 

Aprovada a Emenda n.0 1. 

Passa-se à votação da Emenda n.0 2, 
que tem parecer contrário. 

Em votação a Emenda n.0 2. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra ps.ra encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gon.val
- Tem a palavra o nobre Senador Fran
·CO Montoro, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO - A 
emenda, Sr. Presidente, refere-se à con:.. 
tagem de tempo de serviço para os fun
cionários ou empregados que tenham 
trabalhado como recibados. 

Sabe a Casa que a Administração tem 
admitido inúmeros servidores sob a for
ma de recibados contra-recibos, precá
rios e outros denominações. Se não hou
ver uma disposição sobre o assunto, man
dando que se conte esse tempo, recolhen
do, se for o caso, a importância corres
pondente, iremos deixar de reconhecer 
um direito liquido de quem trabalhou 
efetivamente. Note-se a gravidade do 
fato, que contraria as normas consti~u
cionais que não permitem que alguem 
fique excluído das proteções que a lei as
segura aos trabalhadores pelo texto 
Constitucional. 

A Administração tem recebidv funcio
nários sob a forma de precários, reci
bados, etc. Depois de trabalhar durante 
dez anos, o empregado não poderá con
tar esse tempo, se não for aprovada a 
emenda. 

O parecer contrário se i'unda num pa-
recer do DASP que afirma que : 

"é legítima a cobrança da contribui
ção previdenciária para os servido
res ditos eventuais, contratados para 
prestação de serviços de caráter 
eventual ou permanente, ainda que 
remunerados contra recibo." 

Ora, Sr. Presidente, esse é um pareeer 
recente, aprovado por força normativa, 
mas que não elide a situação daqueles 
que complementaram a sua atuação no 
regime antigo. Por esta razão, insisti
mos na manutenção da emenda, sem o 
que estaremos afastando dessa proteção 
inúmeros homens que dedicaram ano.s 
de suas vidas ao Serviço Público Federal, 
sob a denominação de recibados, precá
rios, ou outras designações que represen
taram uma forma pela qual o Poder Pú
blico violou um preceito constitucional. 

Não ·é justo que não se permita a con
tagem de tempo de serviço efetivamente 
prestado a esses organismos, simples
mente pelo fato de haver, agora, um pa
recer que determina que, daqui para dl
an~e, se cump!'a este preceito. Em pri
melro lugar, nao sabemos se esse precei
to passa a ser cumprido verdadeiramen
te, e. segundo, em hipótese nenhuma 
abrangeria o tempo de serviço anterior
mente prestado. 

Por esta razão, a emenda é de rigorosa 
justiça e visa corrigir uma deficiência da 
lei. (Muito bem!) 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Nobre Senador Nelson Carneiro 
o Regimento declara que compete, ape~ 
nas, a um representante de cada Partido 
encaminhar a votação - art. 382, do 
Re-gimento. 

Lamento muito, porque é sempre um 
prazer ouvir a palavra de· v. Ex.a 

O SR. NELSON CARNEIRO - Lamen
to mais, Sr. Presidente, em nome dos 
"recibados". . 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação a Emenda n.ó 2. 

Para encaminhar a votação, tem a pa
lavra o nobre Senador José Lindoso. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presiden
te, a Liderança examinou, com o maior 
cuidado, a Emenda n.0 2, que manda 
acrescentar ao art. 4, um item• V: 

"A prova de tempo de serviço para 
os efeitos deste artigo, bem assim a 
forma de pagamento da indenização 
correspondente ao tempo em que o 
segurado não haja contribuído para 
a Previdência Social, será feito de 
acordo com o estatuído no regula
mento desta Lei." 
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Sr. Presidente, esta prova nós obte
ríamos por decisão da Justiça do Traba
lho em todas reclamações relativas ao 
problema das anotações da carteira pro
fiss~onal. O Governo, no entanto, através 
de sucessivos pareceres da Consultaria 
Geral da República, firmou o princípio 
de que é legítima a cobrança da contri
buição previdenciária, dos servidores pú
blicos ditos eventuais, contratados para 
prestação de serviços de caráter perma
nente, mesmo remunerados contra reci
bo, a partir da contratação, independen
temente das alterações decorrentes da 
Le~ n.0 5. 890, de 1973. 

Elabora, portanto, em equívô\o o no
bre Líder da Minoria, quando diz que a 
"providência governamental vai coman
dar o problema, da data da sua publica
ção para frente".-

0 texto é claro. Diz: "A partir da con
tratação". 

Não poderia ser outra a solução dada 
pela Consultaria-Geral da República, não 
poderia ser outra solução, porque todos 
os chefes de repartições que admitiram 
pessoas a serviço de seus departamentos, 
de seus Ministérios e não observaram a 
Legislação Trabalh~ta, todas são passí
veis de reclamação na Justiça do Traba
lho e, em conseqüência, terem que firmar 
o contrato de trabalho. Sabemos que isso 
tem acontecido, apesar das providências 
gerais do Governo para reparar essa 
anomalia. Tendo o Governo tomado po
sições objetivas em torno do assunto, 
conseqüentemente se torna desnecessá
ria a medida proposta. 

Por isso, somos contra a Emenda n.o 2. 
O SR. NELSON CARNEffiO - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal

ves) - Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, tendo o Senador Franco Mon
toro falado como autor da emenda e do 
destaque, consulto V. Ex.a sobre o dire~
to de um outro elemento do Movimento 
Democrátieo Brasileiro ocupar a tribuna 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Esclareço a V. Ex.a não ter a 
Mesa condições de saber se o nobre Se
nador Franco Montoro, que exerce a Li
derança da Oposição, falou como autor 
da emenda e do destaque, porque S. Ex.a 
não declarou tal. De maneira que a Mesa 

aceitou como sendo em nome do MDB, 
de que é Líder. Mas se S. Ex.a esclare
cesse, através de embargo de declaração, 
que falou como autor da emenda e do 
destaque ... 

O Sr. Franco Montoro- Sr. Presiden
te, realmente falei como autor, e o Se
nador Nelson Carneiro deve falar pela 
Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Eu pediria a V. Ex.a que noutra 
oportunidade não deixasse omissa essa 
circunstância, que é fundamental para 
a orientação da Mesa. 

Tem a palavra o nobre Senador Nelson 
Carneiro, como Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, insisti em falar 
porque aqui aflorei o problema dos "re
cibados". E aflorei mostrando que mais 
de 100 mil trabalhadores brasileiros, ape
sar de todos os pareceres da Consultoria
Geral da República, que datam de j anei
ro de 1974, estavam excluídos de qual
quer benefício da Previdênc'i.a Social. 

Depois, aqui desta trib~na;, exaltei o 
Senhor Presidente da Republlca, porque, 
atendendo ao meu apelo, mandou regu
larizar a situação dos recibados do Palá
cio do Planalto, somente àquele tempo 
os. recibados do Palácio do Planalto tive
ram sua situação regularizada. 

Cem mil recibados que existem no Bra
sil estão em situação diferente, diversa, 
pois essa simples recomendação do con
sultor-Geral nunca foi cumprida. 

Conheço a atividade do nobre Líder 
Jarbas Passarinho. Quando Ministro da 
Educação, S. Ex.a procurou regularizar 
essa situação. S. Ex.a é testemunha de 
que não conseguiu. A situação perdura. 
S. Ex.a conseguiu, quando possível, ape
nas nos Ministérios que ocupou, por uma 
fórmula engenhosa. Entendeu S. Ex.a de 
criar uma fórmula engenhosa para aso
lução dos recibados. 

A s~tuação dos recibados continua em 
todos os Ministérios, em todas as ativi
dades públicas. São dezenas de milhares 
de trabalhadores. 

O Senhor Presidente da República 
atendeu ao meu apelo e resolveu a situa
ção dos recibados do Palácio do Planalto. 
Mas há muitos recibados no Brasil que 
ainda não foram contemplados, apesar 
do parecer do Consultor-Geral de 30 de 
janeiro de 1974. 
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Deste modo, Sr. Presidente, a sugestão 
do nobre Senador Franco Montoro me
rece acolhimento. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O nobre Senador Jarbas Passari
nho man1festou desejo de encaminhar a 
votacão. Consulto o nobre Senador José 
Lindoso se falou como Líder ou como 
Relator da matéria. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Obviamente, 
falei como Relator da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho, como Líder. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, realmente a 
minha citação nominal, feita pelo nobre 
Senador Nelson Carneiro, obrigar-me-ia, 
de certa forma, a pedir uma explicação 
pessoal, felizmente, obviada por esta for
ma, judiciosa e legit'ima, que me foi ofe
recida pela Presidência e pelo Senador 
José Lindoso. 

Creio que há um equívoco em relação 
ao problema dos recibados. Em 1968, o 
Ministro do Trabalho de então fez uma 
exposição de motivos ao Pres'idente Costa 
e Silva, mostrando exatamente não ha
ver como o Governo justificar a presen
ça, nos Ministérios, de servidores que não 
tivessem pelo menos os amparos normais 
da Previdência Social, já que não os ti
nham s-ob forma estatutária. 

O Presidente Costa e Silva fez reco
mendações para que os Ministros não 
pudessem, de modo nenhum, ladear a lei, 
porque a forma cons'iderada engenhosa 
era a da prestação de serviços. Daí, en
tão, os chamados recibados. Mas era uma 
prestação de serviços nitidamente repe
tida cada mês, na mesma natureza e no 
mesmo tipo de pagamento, o que carac
tl:'rizava, perante a Justiça do Trabalho, 
o vínculo empregatício. 

No Governo do Presidente Médici, fo
ram baixados dois decretos. Vendo o 
Chefe do Governo que continuava frus
trado o seu intento de eliminar essa ir
regularidade, o Congresso votou uma lel. 
Quando Ministro da Educação, não ar
ranjei forma engenhosa. Fui obrigado a 
acabar com os recibados existentes no 
Ministério da Educação, como todos os 
Ministros àquela época deviam ter sido 
obrigados. Por isso o DASP' estudou, esta 
sim uma forma engenhosa, através da 
qual podíamos amparar os recibados pa
ra que não fossem prejudicados no tem-

po de serviço anter1or. Assim, foram ad
mitidos no serviço público sob regime de 
CLT, contando-se-lhes o tempo já decor
rido em serviço. Tenho absoluta certeza 
de que no Ministério da Educação - pelo 
qual respondi - todos foram admitidos. 

Era uma lei: e nenhum ministro podia 
transgredi-la. 

Muito nobre a preocupação do Senador 
Nelson Carneiro, mas me parece que cai
ríamos num segundo caso: além da irre
gularidade flagrante cometida pelos Mi
nistérios - se é que cometem ainda -, 
iríamos garantir direitos, a partir da ir
regularidade que transgride uma lei que 
o Congresso votou e o Presidente san
cionou. 

Esta, a razão pela qual a Liderança 
vota contra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Goncal
ves) - Em votação a Emenda n.0 2. • 

Os Senhores Senadores que a aprovam 
que'iram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Está rejeitada. 
O SR. FRANCO MONTORO - Requei

ro verificação de votação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal

ves) - V. Ex.a será atendido. (Pausa.) 

Vai-se proceder à verificação de vota
ção, que será feita pelo processo eletrôni
co. 

Esclareço aos nobres Srs. Senadores 
que aqueles que apoiam a Emenda n.o 2 
votarão "sim", e os que a. rejeitam vota
rão "não". 

Os Líderes votarão em primeiro lugar. 

Solicito ao nobre Senador José Lindoso 
para votar cozpo Líder. 

Os Srs. Líderes já podem votar. 
(Pausa.) 

os Srs. Senadores já podem votar 
(Pausa.) 

VOTAM "não os Srs. Senadores: 

Petrônio Portella - Accioly Filho 
- Altevir Leal - Arnon de Mello -
Augusto Franco - Benedito Ferreira 
- Cattete Pinheiro- Daniel Krieger 
- Dinarte Mariz - Eurico Rezende 
-Fausto Castelo-Branco- Gustavo 
Capanema -Heitor Dias - Helvidio 
Nunes - Henrique de La Rocque -
Jarbas Passarinho - João Calmon 
- José Guiomard - José Llndoso -

I 
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José Sarney - Luiz Cavalcante -
Luiz Viana - Matos Leão - Mendes . 
Canale '--- Osiris Teixeira - Otair 
Becker - Paulo Guerra - Ruy San
tos - Teotônio Vilela - Vasconcelos 
Torres - Ruy Carneiro. 

VOTAM "sim" os Srs. Senadores: 
Franco Montoro - Alexandre 

Costa - Orlando Zancaner - Age
nor Maria - Amaral Peixoto -
Danton Jobim - Dirceu Cardoso -
Evandro Carreira - Evelásio Vieira 
Gilvan Rocha - Itamar Franco -
Lázaro Barboza - Leite Chaves -
Marcos Freire - Mauro Benevides 
- Nelson Carneiro - Orestes Quér
cia - Paulo Bro,ssard - Roberto 
Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonval
ves) - Votaram sim 19 Srs. Senadores; 
não, 31 Srs. Senadores. Houve uma abs
tenção. 

A emenda foi rejeitada. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson ~nçal

ves) - A Presidência faz um apelo aos 
nobres Srs. Senadores para que permane
çam em seus lugares: pelo visto há ne
cessidade de verificação de votos fre
qüentemente. 

Em votação a Emenda n.o 4. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Paulo Brossard, para encaminhar a vo
tação. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a Emenda n.o 4 
tem a seguinte redação: 

Acrescente-se ao art. 4.0 do projeto, o 
seguinte inciso: 

"V - o .tempo de serviço dos profis
sionais liberais, dos quais se exija 
diploma universitário, será compu
tado na forma da Lei n.0 3.807, de 
1960 (Lei Orgânica da Previdência 
SOcial), ainda que não tenha havido 
contribuição ao tempo em que esta 
não era obrigatória". 

A sua justificação foi concedida nestes 
termos: 

A Lei Orgânica da Previdência So
cial (Lei n.0 3.807/60), ao prescrever 
que os profissionais liberais autôno
mos também deveriam i'iliar-se à 
Previdência Social, estabeleceu que, 
para fins da formatura universitária 
seguida de efetiva atividade, ainda 
que a filiação e conseqünte contri-

buição se tornasse obrigatória na
quela oportunidade, setembro de 
1960. Deste modo, convém deixar 
explícito que, em relação a profissio
nais liberais a.utônomos, continua a 
prevalever a norma constante da 
LOPS. 

Como se vê, Sr. Presidente, a emenda 
nada inova nem propunha inovar. Em 
verdade, tornava apenas explicito um 
preceito existente; não modificava, con
servava. Entretanto, ao juízo das comis
sões que opinaram a respeito, pareceu 
que ela introduzia inovação e, por isso, o 
parecer foi contrário. Depois de emitidos 
os pareceres, no entanto, troca de idéias, 
havidas neste Plenário, parece que dei
xou claro ou esclarecido que, efetiva
mente, não se tratava de inovar coisa al
guma e sim, de tornar explícito o que já 
existia. Nesse caso, não haveria óbice na 
aprovação da emenda. Contudo pareceu 
a eminentes senadores que não deveria 
ser ela aprovada, porque não guardaria 
inteira pertinência ao projeto em dis
cussão e em votação. Por isso, ainda per
sistiu o juízo da rejeição da emenda. 
Mas, como esclarecimento de que, data 
venb. pare·ce, conveniente e necessário, 
a fim de que nã-o venha dar margem a 
dúvidas, exatamente aquelas dúvidas 
que ensejaram a apresentacão da 
emenda. · 

Era apenas isso, Sr. Presidente que eu 
desejava dizer. (Muito bem!) ' 

O SR. PRESIDENTE (Wilson G1lnçal
ves) -Em votação a Emenda n.o 4. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Para encaminhar a votação, con
cedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pa
rece, Sr. Presidente, que, depois do es
clarecimento do nobre Senador Paulo 
Bro:Ssard, que é um dos redatores da 
emenda, a sua rejeição fica tranqüila
mente garantida na Casa, não mais pe
las observações anteriormente explicita
das e, sim, pelo critério de impertinência 
da emenda em relação à legislação em 
causa, que trata de reciprocidade, para 
efeito de aposentadoria. 

Desde que não seja efeito de aposenta
doria, evidentemente, a emenda não te
ria pertinência. Se fosse para o efeito de 
aposentadoria, a Liderança sustentaria 
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as razões previamente transmitidas a 
esta Casa, à hora da leitura do Relató
rio da Comissão de Legislação Social. 

A.ssim parece, portanto, Sr. Presidente, 
que será tranqüila a colocaçã,o do pro
blema; por ambos os Partidos, com a jus
tificativa, entretanto, de que se rejeita 
a emenda, por ela não ser pertinente à 
matéria que está sendo votada. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação a emenda. 

Os Srs. S€nadores que a aprovam, quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação a Emenda n.0 6, com 
parecer contrário. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Franco Montoro, para encaminhar 
a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pr€
sidente o presente projeto ressalva a hi
pótese de aposentadoria dos magistrados 
e da mulher. Mas, há outras disposições 
de lei como a que se refer€ aos jornalis
tas. A Lei Orgânica da Previdência 
Social, ao uniformizar a legislação pre
videnciária, ressalvou, expressamente, 
discussão anterior que assegura aos jor
nalistas profissi·onais o direito a apo
sentadoria, após 30 anos de serviço. 

O projeto em causa é omisso a respei
to; ele não pode reduzir o tempo de 
aposentadoria dos que ingressaram no 
Serviço Público. Mas a recíproca não é 
verdadeira! Os que ocupam no Serviço 
Público o cargo de redator, que é pri
vativo de jornalistas profissionais, ao 
ingressarem em atividade vinculada ao 
INPS, devem ter resguardado o direito 
de se aposentarem após 30 anos de ser
viço como jornalistas, na forma da Lei 
n.O 3. 529, de 1959, plenamente vigente. 

Trata-se de acrescentar, às ressalvas 
feitas na Lei, esta expressamente refe
rente aos jornalistas. 

Por isso, insistimos, Sr. Presidente, na 
manutenção da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação a Emenda n.0 6. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitada. 
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre

sidente, requeiro verificação de votação. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal

ves) - v. Ex.a será atendido. 
Vai-se proceder à verificação de vo

tação solicitada a respeito da Emenda 
n.0 6. 

Esta Presidência esclarece que os Srs. 
Senadores que aprovam a Emenda n.0 6 
votarão "SIM" os que a rejeitam vota
rão "NÃO". 

A verificação será feita pelo processo 
eletrônico. 

(Procede-se à verificação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Franco Montoro - Orlando Zancaner 
- Agenor Maria - Amaral Peixoto -
Danton Jobim - Dirceu Cardoso -
Evandro Carreira - Evelásio Vieira -
Gilvan Rocha - Itamar Franco - Lá
zaro Barboza - Leite Chaves - Marcos 
Freire - Nelson Carneiro - Paulo Bros
sard - Roberto Satumino - Ruy Car
neiro. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Petrônio Portella - Accioly Filho -
Altevir Leal - Augusto Franco - Bene
dito Ferreira - Catete Pinheiro - Euri
co Rezende - Fausto Castelo-Branco -
Gustavo Capanema - Heitor Dias -
Helvídio Nunes - Henrique de La Roc
que - Jarbas Passarinho -, Jo~o Calmon 
- José Guiomard - Jose Lindoso -
José Sarney- Luiz Cavalcante- Luiz 
Viana - Matos Leão - Mendes Canale 
- Domício Gondim - Osires Teixeira 
- Otair Becker- Paulo Guerra- Ruy 
Santos- Teotônio Vilela- Vasconcelos 
Torres - Virgílio Távora - Mauro Be
nevides. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Votaram "SIM" 17 Srs. Senadores 
e "NÃO" 30 Srs. Senadores. 

A Emenda foi rejeitada. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal

ves) - Passa-se à votação da Emenda 
n.o 7, de parecer contrário. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminl1ar 
a votação. 

I 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre senador 
Franco Montoro, para encaminhar a vo
tação. 

O SR. FRANCO MONTORO -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, esta emenda 
dispõe que aos já aposentados por um 
dos sistemas, que continuem trabalhan
do, contribuindo há mais de 5 anos, é fa
cultado optar pelo sistema a que estiver 
vinculado, pelo qual será aposentado, 
cancelada a aposentadoria anterior. 

O parecer do nobre Relator foi contrá
rio à emenda, alegando que ela feria 
direito adquirido e ato jurídico perfeito. 
ora, parece que não foi entendido o ob
jetivo da emenda. Trata-se, no .caso, da
quele que foi aposentado ma.s, usando de 
um direito que a lei lhe faculta, continua 
a trabalhar e contribui, durante cinco 
anos, para o novo sistema. Completado 
esse período e tendo ele preenchido con
dições para obter a aposentadoria por 
um novo sistema, terá ele direito, ou não, 
de optar por um novo sistema, em vir
tude de um trabalho adicional de mais 
de cinco anos. 

Como dizer-se que isto fere ato jurídi
co perfeito ou perverte a ordem jurídica 
como se diz no parecer? Trata-se do re..: 
conhecimento de um direito daquele que 
trabalha; que i'oi aposentado, continuou 
a trabalhar, melhorou a sua posição tem 
dirP.ito a uma aposentadoria diferente 
daquela a que estava vinculado anterior
~ente, pelo Serviço Público ou pelo Ser
VIÇO Privado. Por quê não conceder a 
ele o direito que adquiriu agora com o 
ntlv" t.empo de serviço? 

Este, o sentido da emenda, motivo pelo 
qual mantemos o nosso ponto-de-vista 
e solicitamos a aprovação da emenda 
apresentada. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Goncal
ves) -Para encaminhar a votação, tem 
a palavra o nobre Senador José Lindoso. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

A emenda de autoria do nobre Senador 
Franco Montoro é inconstitucional. A 
aposentadoria, requerida nos termos da 
lei, se torna um ato perfeito e acabado, 
gerando, portanto, direitos ao requeren
te, que não pode absolutamente fazer 
opção porque já não tem mais oportuni
dade de fazer nenhuma opção. 

A opção que se teria que fazer era no 
momento em que ele pudesse somar no 

sistema da reciprocidade os dois tempos 
de serviço. 

Ol."a, a Constituição diz: 

"Art. 153 - ..................... . 
I I I I I I I I I I I I I f I I I 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

§ 3.0 - A lei não prejudicará o di
reito adquirido, o ato jurídico per
feito ·e a coisa julgada". 

A aposentadoria decretada, homologa
da, a pessoa passando a gozar dos direi
tos de aposentado, há, portanto, aí, um 
ato juridico perfeito, inquestionalvel
mente perfeito. 

Ora, Sr. Presidente, Oscar Tenório ob
serva, em comentários à Lei de Introdu
ção: 

"Uma disposição de direito comum 
não pode determinar a retroativi
dade da lei para ferir o ato jurídico 
perfeito. Sem o pronunciamento ca
tegórico do constituinte, de forma 
a não deixar dúvida, a lei não re
troage" (Lei de Introdução ao Có
digo Civil Brasileiro 2.a edição, Bar
sai, pág. 226). 

É princípio universal de Direito que a 
Lei só retroage no plano do Direito Pe
nal. Por essas razões, em face do texto 
constitucional, a Maioria não pode aco
lher a emenda do nobre Senador Franco 
Montoro, embora os seus alevantados 
propósitos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Em votação a Emenda n.0 7. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 

Aprovados o projeto e as Emendas n.0 s 
1, 3, 5 e 8 CCJ, sendo rejeitadas a.s de
mais. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Passa-se agora à votação do Re
querimento n.0 261, do nobre Senador 
Dirceu Cardoso, lido no Expediente, so
licitando seja ouvida também a Comis
são de Constituição e Justiça sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.o 48, de 1975, 
que revigxJra a Lei n.0 4. 331, de 1964, dis
pondo sobre a aquisição de imóveis por 
G<Jvernos estrangeiros, no Distrito Fe
deral. 
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Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A Presidência fará cumprir a delibe
ração do Plenário. 

Sobre a mesa, redação final que será 
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

~ lida a seguinte: 

PARECER 
N.0 204, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final das Emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n.0 41, de 1975 (n.0 98-C/75, na 
Casa de origem}. 

Relator: Sr. Orlando Zancaner 

A Comissão apresenta a redação i'inal 
das Emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n.0 41, de 1975 (número 
98-C/75, na casa de origem), que dispõe 
sobre a contagem reciproca do tempo 
de serviço público e de atividade privada, 
para efeito de aposentadoria. 

Sala das Comissões, em 25 de junho 
de 1975. - José Lindoso, Presidente -
Orlando Zancaner, Rela to r - Mendes 
Canale - Virgilio Távora. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 204, DE 1975 

Redaçã.o final das Emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara 
n.o 41, de 1975 (n.0 98-C/75, na Casa 
de origem). 

EMENDA N.0 1 

(corresponde à Emenda n.0 1-CCJ) 

Dê-se ao art. 3.0 do Projeto a seguinte 
redação: 

"Art. 3.0 -A reciprocidade da con
tagem de tempo de serviço de que 
trata esta lei poderá estender-se aos 
servidores públicos civis, inclusive da 
magistratura, dos Estados, do Distri
to Federal e dos Municípios, median
te convênios autorizados, conforme 
o caso, por lei federal, estadual ou 
municipal que regule a distribuição 
dos onus financeiros e assegure os 
recursos necessários." 

EMENDA N.0 2 
(corresponde à Emenda n.0 3-CCJ) 

Dê-se ao inciso I do art. 4.0 do Projeto 
a seguinte redação: 

"Art. 4.0 
- •••••••••••••••••••••••• 

I - não será admitida a contagem 
de tempo de serviço em dobro ou em 
outras condições espec'iais." 

EMENDA N.0 3 
(corresponde à Emenda n.0 5-CCJ) 
"Art. 5.0

- A aposentadoria por tem
po de serviço, com aproveitamento 
da contagem recíproca, autorizada 
por esta Lei, somente será concedida 
ao funcionário público federal ou ao 
segurado do Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS) que con
tar ou venha completar 35 (trinta e 
c'inco) anos de serviçQ, ressalvadas 
as hipóteses expressamente previstas 
na Constituição Federal, de redução 
para 30 (trinta) anos de serviço, se 
mulher ou juiz, e para 25 (vinte e 
cinco) anos, se ex-combatente." . 

EMENDA N.0 4 
(corresponde à Emenda n.o 8-CCJ) 

No art. 2.0 do Projeto, onde se lê: 
"ressalvado o disposto no art. 6.o", 

Leia-se: 

"ressalvado o disposto no art. 5.o". 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
v~s) - Achando-se em regime de urgên
Cia a proposição cuja redação final aca
ba de ser lida, deve esta ser submetida 
imediatamente à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la 

passa-se à votação. ' 

Os Senhores Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O Projeto voltará à Câmara dos Depu
tados. 

Concedo a palavra, para uma comu
nicação especial, ao nobre Senador Ama
ral Peixoto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é sempre para 
nós muito doloroso ocupar a atenção do 
Senado, trazendo a notícia do falecimen
to de figuras eminentes dos nossos Es
tados. 
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Há dois dias faleceu, no Rio de Ja
neiro, o ex-Senador Alfredo da Silva 
Neves. 

Sua vida foi,' realmente, edificante. 
Moço pobre, largou o interior do Estado 
do Rio e foi para a Cidade do Rio de 
Janeiro, trabalhar na redação do Jornal 
A Reação, e, em seguida, em O País, que 
era a grande escola politica da época, 
jornal que defendia a orientação politica 
dos generais civis da P República. 

O Sr. Ruy Santos - Permite-me V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. · AMARAL PEIXOTO - Com 
muita honra. 

. O Sr. Ruy Santos - Eu queria apre
sentar a V. Ex.a,. embora melhor fosse 
feito pelo seu conterrâneo, Senador Vas
concelos Torres, a solidariedade da ARE
NA à manifestação de pesar pelo desa
parecimento do eminente ex-Senador Al
fredo Neves. Conheci-o, privei de sua in
timid2de. Era uma figura humana admi
rável. Velho jornalista, homem de cultu
ra e de um trato que· a todos cativava. 
O Estad-o do Rio e o Brasil perderam, 
com Alfredo Neves, uma grande figura 
politica. 

O SR. AMARAL 'PEIXOTO - Muito 
obrigado a V. Ex.a V. Ex.a focaliza muito 
justemente a personalidade do eminente 
Senador fluminense. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Pois não. 

O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex.a ~s
tã n-os instantes derradeiros da Sessao, 
coin o tempo limitado, e não posso alon
gar-me. Mas, como disse o Senador Ruy 
Santos caber-me-ia, e está cabendo a 
mim b triste dever de solidarizar-me 
com 'as palavras de exaltação que V. Ex. a 
pronuncia, neste instante, à figura imar
cescível do Senador Alfredo Neves, seu 
ex-auxiliar direto, cuja integridade e ca
pacidade de trabalho V. Ex.a bem ava
liou, tendo-o escolhido, inclusive, num 
momento de inspiração extraordinária. 
Gostaria de relatar o fato, mas, no mo
mento, o tempo não o permite. Com a 
visão que V. Ex.a sempre teve para esco
lher bem os seus auxmares, pôde chamar 
o Senad·or Alfredo Neves, para prestar
lhe a colaboração no instante em que 
dirigia os destinos do Estado do Rio. 

Quero prestar. a minha homenagem, co
mo fluminense, àquele que ocupou a ca
deira que nós dois, e os outros repre
sentantes fluminenses ocupamos atual
mente, que a honrou e que a dignificou, 
tendo sido, também, funcionário do Se
nado, funcionário humilde, chegando a 
Secretário e a Diretor da Secretaria do 
Senado. Deixo aqui esta palavra de sau
dade, para comungar com V. Ex.a neste 
momento de tristeza em que reverencia
mos a figura de um dos grandes flumi
nenses desaparecidos. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito 
obrigad·o a V. Ex.a E acrescentarei pou
co mais sobre Alfredo Neves. 

Formado em Medicina, tornou-se um 
dos grandes neurologistas do Brasil; as
sistente do Professor Austregésilo, Pro
fessor e livre-docente da Faculdade Na
cional de Medicina e catedrático da Fa
culdade Fluminense, dirigiu vários ser
viç-os federais e estaduais. Depois, foi 
eleito Deputado estadual e Presidente da 
Assembléia Legislativa. Como jornalista 
- já disse - labutou em vár'ios jornais, 
atingindo a Presidência da Associação 
Brasileira de Imprensa. 

Tive o prazer e a honra de ter Alfredo 
Neves como Secretário de Governo, 
auando fui Interventor Federal no Esta
do do Rio de Janeiro. Ele foi exemplar 
pela sua lealdade, pela sua dedicação e, 
sempre me acompanhou politicamente, 
formand·o comigo o Partido Social De
mocrát'ico, do qual foi Senador pelo Es
tado do Rio de Janeiro. 

O Sr. Danton Jobim - ·Permite-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Danton Jobim - Desejaria asso
ciar-me à homenagem que V. Ex.a está 
prestando, neste momento, à figura de 
Alfredo Neves. Conheci-o há muitos e 
muitos anos no Estado do Rio de Ja
neiro, como 'jornalista, como Presidente 
da Associação Brasileira de Imprensa e 
como politico fluminense. Como V. Ex.a 
bem lembrou, iniciou Alfredo Neves a sua 
carreira política como Deputado estadual 
e, ali, realmente, revelou, desde logo, o 
seu grande espírio público. Agora, o que 
quero frisar é que Alfredo Neves nunca 
se desligou de seus laços com o jornalis
mo. Tendo começado como simples tipó
grafo, cheg-ou a redator, a secretário e a 
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figura de prol do jornalismo carioca. 
Tive oportunidade, então, prestando-lhe 
uma homenagem especial, de convidá-lo 
a ocupar a primeira vice-presJ.dência da 
Associação Brasileira de Imprensa, ain
da há alguns anos atrás, quando, incluí
do na chapa vitoriosa, obteve, a prefe
rência da unanimidade do corpo social. 
Prestou à Associação Brasileira de Im
prensa grandes serviços substituiu o Pre
sidente, que, circunstancialmente, era 
eu, e comparecia, com absoluta pontua
lidade, às sessões do Conselho Delibera
tivo, do qual era membro nato, uma vez 
que havia sido presidente da ABI. Estou 
certo de que todos os jornalistas cariocas, 
que conheceram as atividades de Alfredo 
Neves na Imprensa do antigo Distrito 
Federal, nesta hora estão falando pela 
minha voz, exprimindo o seu pesar pelo 
falecimento desse grande companheiro 
que alcançou altas posições fora do jor
nalismo, na politica, atestando assim 
aquele velho princípio de que o jornalis
mo leva a tudo, com a condição de sair 
dele. Alfredo Neves, até o fim, entretan
to ,permaneceu na Imprensa, pelos laços, 
pelas relações íntimas que manteve com 
todos nós que militávamos no jornalismo 
no Rio de Janeiro. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito 
obrigado, Senador Danton Jobim. V. Ex.a 
tem toda a razão, ele continuou por toda 
a vida um jornalista. Mesmo depois de 
Secretário de Governo e Presidente do 
Conselho de Administração do Estado, 
fez questão de dirigir um jornal na Ca
pital do meu Estado, dada a sua paixão 
pelas lides de Imprensa. 

Eu não podia deixar, Sr. Presidente, de 
trazer a minha homenagem a esse con
terrâneo ilustre e a minha gratidão pe
los serviços que ele prestou ao meu Es
tado e a mim, pessoalmente, como meu 
auxiliar direto. 

Peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, que faça 
constar o nosso pesar pela perda de tão 
ilustre brasileiro e comunique à família 
do extinto os sentimentos do Senado Fe
deral. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - A Presidência solicita a V. Ex.a 
encaminhar requerimento à Mesa. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 265, de 1975 

Requeremos, na forma regimental, e 
de accrdo com as tradições da casa, as 
seguintes homenagens de pesar pelo fa
lecimento do ex-Senador Alfredo Neves: 

a) inserção em ata de um voto de pro
fundo pesar; 

b) apresentação de condolências à fa
mília e ao Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 
1975. - Amaral Peixoto - Vasconcelos 
Tt'Jl'l'es - Ruy Santos - Nelsonn Car
neiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - A Presidência fará cumprir as 
providências solicitadas. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Sarney. 

O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, vou tentar nesses cin
co minutos, cumprir com um dever, -
que acredito não seja só meu, mas que 
é de todo o povo brasileiro. 

Ho.ie é. sem dúvida, uma data marcan
te para os países de língua portuguesa. 
Hoje é o dia da independência de Mo
çambique . 

Por maiores que sejam as nossas di
vergências a respeito do regime político 
escolhido por aquele país; por maiores 
que sejam as nossas divergências com a 
conduta sectária adotada pelo seu go
verno, não é possível que o Congresso 
Nacional, em nome do povo brasileiro, 
nesta data, não se congratule com o povo 
de Moçambique pelo seu encontro com a 
liberdade do seu território, com seu nas
cimento como país Independente. 

A partir de 1945, quando as Nações 
Unidas firmàram a Carta de São Fran
cisco, o mundo assumiu um compromisso 
com a descolonização. O após-guerra foi 
o tempo da descolonização. Portugual, 
para fugir às obrigações da Carta de São 
Francisco, adotou a fórmula das pro
víncias de ultramar, recusando-se sem
pre a cumprir o compromisso de prepa
rar as colônlas da Afrla para a indepen
dência. 

o povo brasileiro, através da política 
formulada pelo seu Governo, tem um 
compromisso histórico, que é o de apoiar 
a descolcnização. Tem sido esta a nossa 
ação diplomática. 
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E, se hoje em Moçambique os pruridos 
e os ressentimentos da guerra da inde
pendência ainda determinam muitas re
sistências e muitas incompreensões que 
fazem estar ausente daquela festa o 
Brasil, nem p.Qr isto o Governo e o povo 
brasileiro sentem-se descompromissados 
com a filosofia da descolonização, que é 
um dos pontos básicos de nossa politica 
externa. 

Não nos esqueceremos jamais, por 
maiores que sejam as incompreensões, 
dQs nossos compromissos para com a 
Africa; das nossas raízes culturais para 
c·cm a Africa; da nossa determinação de 
uma política agressiva para com a África 
e os povos da Ãi'rica! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se es
tivemos ausentes na luta pela indepen
dência de M.Qçambique, não podemos di
zer que estivemos indiferentes. Dentro 
do congresso Nacional, dentro do Gover
no brasileiro, através da nossa diploma
cia, muitas vezes tentamos fazer chegar 
ao Governo português de então a neces
sidade que ele tinha de marchar para 
cumprir a determinação da carta de São 
Francisco e os ccmpromissos maiores 
com os povos de Moçambique, Guiné e 
Angola. Sem dúvida alguma essa luta 
surda da diplomacia brasileira não en
controu resultado; mas ficou a perma
nente preocupação do noss-o País, através 
do seu Governo e do seu povo, para com 
o destino daquelas nações. E, por isso, 
hoje, em que se celebra a independência 
de .Moçambique, embora o Brasil esteja 
ausente daquela festa, isto não deve nos 
ferir nem por motivo de afastamentos, 
porque maiores d·o que os deveres transi
tórios do comparecimento a uma soleni
dade são nossos compromissos para com 
a África. Gompreendemos perfeitamente 
as sequelas psicológicas das guerras de 
independência, porque tivemos as nos
sas. Mas, a tudo superamos e consegui
mos tornar-mos um país amigo e inte
grado na _ccmunidade lusitana, da qual 
nos separavamos! 

O povo de Moçambique também supe
rará o período das guerras da indepen
dências, os males e os atrasos do colo
nialismo. Na realidade, Moçambique, 
como um país da Africa voltado para a 
ÁSia, teve a oportunidade de receber as 
influências da política asiática, da ajuda 
que lhe foi dada - militar, técnica -
à sua luta de libertação. E devemos tam
bém reconhecer, embora divergindo dele, 
que o Sr. Samora Machel, foi realmente, 
um líder pertinaz e que teve, sem dúvida, 

a glória de não ter jogado o seu pais 
numa guerra civil e ter perseguido, com 
obstinação, a liberdade de sua pátria. 

Portanto, não tenhamos nenhum res
sentimento, hoje, por não estarmos pre
sentes àquela festa, que é da comunida
de de nossa língua, porque o compromis
so· maior do Brasil é um compromisso 
para com a África, para com o povo 
africano! 

Apoiamos a politica de descolonização 
e a compreendemos. Compreendemos o 
movimento da Rodésia; ·compreendemos 
o movimento da Namíbia; compreende
mos o movimento do Marrocos espanhol, 
Botswan e de Djibouti! 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) (Fazendo soar a campainha.) -
Solicito ao nobre orador que conclua o 
seu discurso. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Perdoe-me, 
Sr. Presidente, perturbar o final desta 
Sessão, mas com a compreensão de 
V. Ex.a, quero juntar o coração do Go
verno e do povo brasileiro saudando a 
independência de Moçambique! (Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimen
tado.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o assunto de 
hoje será a penúria musical brasileira. 
Penúria considerando o estado calamito
so e precário, em termos de oportunidade, 
estímulo e assistência, aos nossos esque
cidos músicos, que, sem mercado de tra
balho compensador à sua disposição, re
sistem e dão tudo de si, a favor da nossa 
música, para o deleite geral do nosso 
povo. 

É comum observar-se, entre a classe 
desses valorosos profissionais, total des
crença pela profissão, que não oferece e 
nunca ofereceu vantagens que justifi
cassem a sua integral dedicação a esta 
sublime forma de trabalhar, verdadeira 
dádiva da natureza para minorar osso
frimentos do homem. 

É certo, porém, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que o Governo vem tomando 
algumas providências que já estão bene
ficiando o setor. Podemos citar, por 
exemplo, a liberação dos preços das be
bidas nas casas que apresentam música 
ao vivo, além de reduzir os impostos para 
a importação de instrumentos musicais. 
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Nestes casos, há o incremento da contra
tação de músicos, pois a bebida foi li
berada em termos de preços. Entretanto, 
o principal não foi a criação de música 
ao vivo, nas referidas casas, mas o in
teresse para o maior lucro na venda de 
bebidas com preços liberados. Trata-se, 
apenas, de um artifício usado pelo Go
verno no sentido de minorar a situação 
difícil desses profissionais, aumentando 
um pouco o mercado de trabalho. 

Não se pode calcular o imenso prejuí
zo, para a classe, que as fitas magnéticas 
e os músicos estrangeiros estão trazendo. 
O que fazer, para amenizar tal situação? 

Acredito, sem sombra de dúvida, que 
uma medida bastante justa, beneficiado
ra de nossa música e dos profissionais a 
ela ligados, seria a implantação, pelo 
Governo, de medidas ·coercitivas, tornan
do obrigatória a apresentação de música 
ao vivo em todas as casas de diversão, de 
qualquer natureza, com artistas brasilei
ros, pelo menos umas duas vezes por se
mana. Nos demais dias, ficaria a critério 
dos proprietários das citadas casas, os 
quais poderiam apresentar artistas es
trangeiros, se for o caso, ou fitas mag
néticas. Assim, nossos músicos e nossos 
cantores, que não são menores do que os 
demais, teriam suas chances de maior 
aprimoramento e maior dedicação, além 
do suporte material necessário à uma 
sobrevivência mais condigna, para si e 
para suas famílias. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, em 24 de junho 
de 1920, duas das hoje mais expressivas 
cidades de meu Estado, foram elevadas à 
categoria de cidade. 

Uma delas é a hoje próspera cidade de 
Buriti Alegre, que teve sua origem, como 
de resto a maioria das cidades goianas, 
em episódio religioso. 

Conta-se que Maria Teixeira, profun
damente religiosa e venerando a imagem 
de N. Senhora d'Abadia, fez voto de eri
gir uma capela em sua homenagem na 
fazenda de Vicente Maneco. O vigário 
José Joaquim de Souza Neiva, da Paró
quia onde morava D. Maria Teixeira, im
pôs a transferência da imagem para a 
cidade. Não foi o bastante para acabar 
com a fé da familia. As netas de Maria 

Teixeira, Maria Luiza e Sillana, nova
mente tomaram a imagem e construíram, 
já na fazenda Buriti, uma tosca e rústica 
capela, consagrando-a àquela santa. Fes
tejando anualmente o acontecimento, 
palhoças foram sendo construídas e deu 
origem ao povoado. Pela Lei n. 0 654, de 
24 de junho de 1920, foi elevada à cidade 
a vila de Buriti, com a denominação de 
Buriti Alegre. 

Area em franco desenvolvimento, Bu
riti Alegre hoje deve possuir cerca de 
15.000 habitantes no Município, predo
minando no seu movimento económico, 
o movimento de engorda de gado vacum. 
Isso se deve às magníficas qualidades de 
suas terras, como de resto de toda a re
gião do Meia Ponte, que possui em torno 
de 600. 000 (seiscentas mil) reses. Dirigi
da pelo dinâmico Prefeito Giro Gomes 
Machado e sendo Vice-Prefeito o Sr. An
tônio Getúlio de Araújo, a Comuna tem 
seu Poder Judiciário à cargo do ínclito 
Dr. José Pereira de Souza, sendo Promo
tor Público o Dr. Ildefonso Machado Al
vim, e Juiz de Paz o Dr. Balduino Fran
cisco Alves. O Legislativo Municipal tem 
uma representação de escol, constituída 
de líderes como Edval Martins Ferreira, 
Jales Moura Arantes, Guilhebaldo Almei
da Menezes, Gesmar José Vieira, Luiz 
Arantes Lopes, Jesmar da Mata Cândido, 
Hélio de Oliveira, Enelcy Pereira Luiz e 
Oton Carneiro de Oliveira .que, indepen
dentemente de siglas Partidárias, buscam 
o crescimento e o desenvolvimento mu
nicipal. A todos, pois, na comemoração 
do aniversário da cidade, minhas home
nagens de respeito e admiração. 

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, no mesmo dia a moderna 
Goianésia, igualmente, faz aniversário. 
Dirigida por um homem público de escol, 
Luiz de Oliveira, com a parceria do dinâ
mico Sebastião Custódio Carneiro, Goia
nésia tem no Legislativo Municipal, cons
tituído de Waldemar Lázaro de Melo, Ru
bens do Nascimento, Josefina Joaquim da 
Silva, Manoel Castro de Arantes, Joel 
Rodrigues da Cunha, Francisco José 
Monteiro, Francisco Laurentino Miranda, 
Homero Rodrigues Barbosa, Fidelis Ro
drigues Jota, Vicente Altamiro Pimenta e 
Antonio Francisco de Souza, a cobertura 
p::tra a construção da grandeza do Mu
nicípio, acima dos interesses politico
partidário. Sua Justiça, administrada 
pelo MM. Juiz Francisco Rodrigues de 
Souza e pela Promotora Dra. Maria Cle
mente de Oliveira e Juiz de Paz João 
Clemente, é serena e independente. 
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Do ponto de vista econômico, Goiané
sia é dos mais ricos Municípios do Es
tado, estando não só sua agricultura, 
como a pecuária, em estágio avançado, 
mercê da qualificação pessoal do homem 
do campo que ali labuta, como pelas qua
lidades de suas terras. Possuindo já uma 
estrutura agroindustrial de porte e se 
constituindo num dos celeiros da produ
ção de açúcar em nosso Estado, Goiané
sia desponta como um dos principais 
Municípios do nosso Estado. 

Parabens à Goianésia. Parabens à sua 
gente, no dia de sua emancipação e a 
certeza de que continuará cada vez mais 
poderosa, ajudando a construção de um 
Goiás melhor e maior. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quando Mi
nistro do Trabalho e Previdência Social, 
em 1967, tive a ventura de visitar, du
rante um congresso de formação profis
sional de mão de obra, na Espanha, uma 
clínica de reabilitação onde vi deficientes 
de toda natureza, numa excepcional de
monstração de força de vontade, apren
dendo a vencer essas deficiências e ad
quirindo perícia necessária para o de
sempenho das mais variadas profissões. 

Entristeci-me por verificar, posterior
mente, que no Brasil, apesar de cerca 
de 10 milhões de deficientes, nossas es
colas de treinamento eram poucas e pre
cárias. A Previdência Social começava a 
expandir um programa que, entretanto, 
era mais voltado para os deficientes 
motores e mentais. 

Em São Paulo conheci, então, a Asso
ciação de Assistência à Criança Defeituo
sa (AACD), que tem um modelar centro 
de reabilitação para crianças defeituo
sas e se dedica ao tratamento de para
lisias infantis, paralisias cerebrais, para
plegias, amputações e outros defeitos 
locomotores. É seu Presidente e Diretor 
Clínico o notável médico brasileiro, Dr. 
Renato Bonfim, a quem aprendi a admi
rar profundamente. Não apenas porque 
ele é um clínico de excepcional reputação 
internacional, no campo da reabilitação, 
mas igualmente porque nele identifiquei 
uma dessas criatura;s humanas cuja as
piração mais vigorosa reside em fazer o 
bem ao seu semelhante. O Dr. Bonfim 
não é o filantropo que merece nosso 
agradecimento apenas porque colabora, 
como muitos o fazem no Brasil, com as 

obras de benemerência social. Não. O 
Dr. Bonfim é a própria encarnação do 
devotamento à causa da criança defei
tuosa. Suas energias estão, todas, a ser
viço dessa causa bendita. Sua capacidade 
profissional, s.eu gênio inventivo, todas 
as horas do seu dia ele mob111za em fa
vor do centro de reabilitação e de sua 
oficina de prótese, de onde têm saído cri
anGas aptas a enfrentar o mundo, revigo
radas na crença em si mesmas, habilita· 
das até a prover a própria subsistência., 
não importa que se trate de um: para
plégico ou de um jovem ou uma jovem 
que, por exemplo, sofreu amputação to
tal dos membros superiores. Para cada 
ca.so, a clíni.ca do Dr. Bonfim tem a res
posta precisa e adequada. 

O que lhe falta é maior apoio público. 
Visitando-lhe as instalações, tornei-me 
seu aliado, auxiliando-o, ainda que li
mitado pela natural .Parcimônia de 
meios orçamentários. 

Certo dia, de surpresa, invadem meu 
Gabinete, em Brasília, várias crianças, 
trazidas pelo Dr. Bonfim, a testemunhar 
o agradecimento pela ajuda do Governo 
do Presidente Costa e Silva. Era um 
misto de ossos, armaduras metálicas e 
botas especiais ortopécj.icas. Era uma 
chocante mistura de seres humanos 
admiráveis, no seu testemunho de que 
a verdadeira fortaleza do homem está 
no seu coração e na sua mente, antes 
que nos seus músculos e ossos perfeitos. 
Foi difícil, para mim e para meus auxi
liares imediatos, conter as lágrimas, que 
só não foram derramadas porque ofen
deriam a bravura e a irradiante alegria 
daquelas crianças ao apertarem a ·mão 
do Ministro de Estado e ao beijar-lhe a 
face. 

Quando Ministro da Educação ainda 
pude, mercê de Deus, continuar propor
cionando modesta colaboração ao Dr. 
Bonfim e à sua obra edificante. Pena é 
que não possamos agora, a exemplo do 
Congresso Norte-Americano, votar uma 
ajuda substancial, como o fundo de rea
bilitação que, nos Estados Unidos, atin
ge a 1,5 bilhão de dólares. 

Visando a ·obter auxílios da comunida
de, a AACD promoveu, recentemente, a 
vinda ao Brasil, do famoso detetive Jay 
Julian Arms que, apesar de haver per
dido, aos 12 anos de idade, ambas as 
mãos em explosão de.bomba, através de 
treinamento de reab111tação utiliza os 
ganchos ortopédicos com tal desenvol
tura que lhe permitem até o tiro de pre-
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cisão e a defesa pessoal, em sua ativi
dade profissional. As demonstrações fei
tas, no Brasil, pelo detetive Arms foram 
parte da campanha de motivação que, 
em São Paulo; se realiza sob a presidên
cia do ex-Governador Abreu Sodré. 

Ao usar ·esta tribuna, no senado, meu 
propósito é, ao lado de chamar a atenção 
dos brasileiros em geral, para a obra 
admirável que é desenvolvida pela AACD, 
bem como pela organização Sarah Kubi
tschek, em Brasília, à testa da qual se 
encontra outro abnegado médico que é o 
Dr. Campos da Paz, motivar os poderes 
públicos, assim como o empresariado na
cional, para a urgente necessidade de 
prover meios destinados a fazer com que 
a reabilitação seja, no Brasil, não ape
nas o resultado do esforço de alguns 
abnegados, que merecem todo o nosso 
respeito e o mais caloroso aplauso, mas 
o objeto de .uma prioridade por si só 
justificada, na distribuição dos recursos 
para que os deficientes em geral possam 
ter garantida a sua integração na so
ciedade. 

Concluindo, Sr. Presidente, solicito in
tegre o meu pronunciamento, a íntegra 
do discurso proferido pelo Dr. Renato 
Bonfim, por ocasião do lançamento da 
campanha de fundos, chamando a aten
ção de meus nobres pares para este pe
ríodo final: 

- "É imperativo que o poder público 
conceda maiores dotações financeiras aos 
programas de reabilitação. Não se trata 
de fazer caridade ou filantropia; é in
dispensável encarar friamente a causa 
da reabilitação, como um problema mé
dico-social prioritário, para que milhões 
de pessoas possam ser reconduzidas a 
uma vida atuante, independente e pro
dutiva em nosso extenso e querido Bra
sil". (Muito bem.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA
DOR JARBAS PASSARINHO EM SEU DIS
CURSO: 

Discurso do Presidente da AACD 
por ocasião da Cerimônia de Lan
çamento da Campanha de Fundos 
de 75 em 12 de maio de 1975. 

Sr. Governador de São Paulo Dr. Paulo 
Egydio Martins: 

A Campanha que ora se inicia coinci
de com o 25.0 Aniversário de fundação 
de nossa Associação. 

Ingressamos hoje em uma nova etapa 
na vida da AACD que desde 1950 percor-

re duros e íngremes caminhos "per as
pera adastra", procurando fazer avan
çar o ideal da Heabilitação. 

Relanceando os olhos sobre o passado, 
cumpre destacar algumas vitórias: par
tindo de duas pequenas casas alugadas 
na rua Barão de Piracicaba, onde aten
díamos apenas cerca de trinta e poucas 
crianças, possuímos hoje o maior e 
mais completo Centro de Reabilitação da 
América Latina e mais três unidades de 
Classes Especiais conjugadas a centros 
de tratamento. 

Gradativamente a idéia da Reabilita
ção . irradiou-se de norte a sul do País, 
principalmente durante as Campanhas 
da AACD, conquistando a expressiva 
cooperação de nosso povo. 

É forçoso reconhecer que foi princi
palmente graças ao generoso apoio fi
nanceiro da gente de São Paulo e dos 
brasileiros em geral, que a AACD tem 
conseguido custear seus onerosos pro
gramas. 

O Centro de Reabilitação da AACD e 
unidades paralelas de Classes Especiais 
constituem programas dispendiosos que 
absorvem atualmente 750 mil cruzeiros 
mensalmente. 

Todavia, as instalações atuais e os pro
gramas de trabalho desenvolvidos pela 
AACD de São Paulo e outros grandes cen
tros, como o Sarah Kubitschek de Bra
sília, a ABBR do Rio e o Centro de Asso
ciação Mineira de Reabilitação, estão 
ainda longe de atender às necessidades 
de São Paulo e do resto do país. 

Existem muitas centenas de milhares 
de pessoas em nosso imenso Brasil que 
aguardam ainda a oportunidade de se
rem recuperadas. 

O povo de São Paulo, dentro da tra
dição histórica das bandeiras, prosse
guirá com idealismo e destemor abrindo 
novas fronteiras para fortalecer e expan
dir a causa da Reabilitação, porém, Se
nhor Governador, é imprescindível que o 
governo federal e os governos estaduais 
encarem com prioridade este problema 
que aflige a milhões de brasileiros e con
jugue seus esforços à iniciativa privada. 

É imperativo que o poder público con
ceda maiores dotações financeiras aos 
programas de Reabilitação. Não se tra
ta de fazer caridade ou filantropia, é in
dispensável encarar friamente a causa 
da Reabilitação como um problema mé
dico-social prioritário para que milhões 
de pessoas ainda inaproveitadas possam 
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ser reconduzidas a uma vida atuante, in
dependente e produtiva em nosso exten-
so e querido Brasil. · 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a Sessão, designando para 
a Sessão Extraordinária do Senado, an
teriormente convocada para hoje, às 18 
horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça 

sobre a Mensagem n.0 113, de 1976 (n.0 

175/75, na origem), de 23 do corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete ao Senado a escolha do 
Desembargador Carlos Fulgêncio da 
Cunha Peixoto para exercer o cargo de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
na vaga decorrente da aposentadoria do 
Mi:nistro Allomar de Andrade Baleeiro. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas 
e 25 minutos.) 
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83.3 Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 25 de junho de 1975 

(Extraordinária) 

PRESID:fl:NCIA DO SR. MAGALHAES PINTO 

As 18 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores : 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Guiomard - Evandro Carreira 
- José Esteves - José Lindoso -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho -Renato Franco- Alexandre 
Costa - Henrique de La Rocque -
José Sarney- Fausto Castelo-Bran
co - Helvídio Nunes - Petrônio 
Portella- Mauro Benevides- Vir
gílio Távora - Wilson Gonçalves -
Agenor Maria - Dinarte Ma~iz -
Domício Gondim - Ruy Carne1ro -
Marcos Freire - Paulo Guerra -
Wilson Campos - Arnon de Mello -
Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela
Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias 
- Luiz Viana - Ruy Santos - Dir
ceu Cardoso - Eurico Rezende -
João Calmon - Amaral Peixoto 
- Roberto Saturnino - Vasconcelos 
Torres- Benjamim Farah- Dan
ton Jobim - Nelson Carne[ro -
Gustavo Capanema- Itamar Fran
co - Magalhães Pinto - Franco 
Montoro - Orestes Quércia - Or
lando Zancaner - Benedito Ferreira 
- Lázaro Barboza - Osires Teixei
ra - Italicio Coelho - Mendes Ca
nale - Saldanha Derzi - Accioly 
Filho - Leite Chaves - Mattos 
Leão - Evelásio Vieira - Lenoir 
Vargas - Otair Becker - Daniel 
Krieger - Paulo Brossard - Tarso 
Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 64 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

o Sr. 1.o.secretário vai proceder à 
leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDmNTE 

PARECERES 
PARECER 

N.0 205, de 1975 

da Comissão de Relações Exteriores, 
sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo n.0 9, de 1975 (Projeto de De
creto Legislativo n.0 11-B, de 1975, 
na Câmara), que "aprova o texto da 
Tradução do Protocolo para Conti
nua.ção em Vigor do Convênio In
ternacional do Café de 1968, prorro
gado, aprovado pelo Conselho da 
Organização Internacional do Café, 
mediante a Resolução n.0 273, de 26 
de setembro d!e 1974". 

Relator: Sr. José Samey 

Em concordância com o que dispõe a 
Constituição Federal no art~ 4.4, item 
r o Senhor Presidente da Republica sub
mete à apreciação do Congresso Nacio
nal o texto da Tradução do Protocolo pa
ra a Continuação em Vigor do Convênio 
Internacional do Café de 1968, prorroga
do, aprovado pelo Conselh~ da Organi
zação Internacional do Cafe, mediante a 
Resolução n.o 273, de 26 de setembro de 
1974. 
2. Frisa o Senhor Presidente, na Men
sagem encaminhadora, que "o _instru
mento representa a prorrogaçao, _por 
prazo máximo de dois anos, do Convenio 
Internacional do Café de 1968, prorro
gado, não tendo diSposições de cunho 
econômico e devendo perder sua validade 
quando entrar em vigor um novo Con
vênio atualmente em fase de negocia-, 
ção". 
3. A conclusão do presente Protocolo -
é agora o Senhor Ministro de Estado das 
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Relações Exteriores quem explica na Ex
posição de Mot1vos que o acompánha -
deveu-se ao fato de que o Convênio In
ter~aci?nal do Café de 1968, prorrogado, 
expiraria em 30 de setembro do corrente 
ano, não havendo, pois, tempo suficiente 
pa;ra negociar um novo Convênio com 
cla~ulas econômicas e completar o~ pro
ced_n~en~os constitucionais de aprovação, 
ratificaçao ou aceitação de tal acordo. 

4. Nos termos da decisão tomada, pros
segue o Senhor Ministro de Estado das 
Relações Extenores: 

" ... o Convênio de 1968 prorrogado 
continuará em vigor entre as Partes 
do presente Protocolo até 30 de se
tembro de 1976. Se antes desta data 
entrar em vigor um novo Convênio 
Internacional do Café, deixará o 
presente Protocolo de ter efeito na 
da ta de entrada em vigor do novo 
Convênio. Não obstante, se até 30 de 
setembro de 1976 um novo Convênio 
tiver sido negociado e tiver recebido 
um número de assinaturas suficien
tes para permitir sua entrada em vi
gor após aprovação, ratificação, ou 
aceitação, mas não houver entrado 
em vigor, provisória ou definitiva
mente, continuará vigorando o pre
sente instrumento até entrar em vi
gor o novo Convênio, desde que esse 
período de prorrogação não seja su
perior a doze meses." 

5. O texto do Protocolo ora sob exame 
foi assinado, em Nova York, pelo Re
presentante Permanente do Brasil jun
to às Nações Unidas, a 6 de janeiro úl
timo. Até a presente data, 11 outros paí
ses já apuseram sua assinatura no Pro
tocolo sujeito à aprovação, ratificação, 
ou aceitação posterior, inclusive os Es
tados Unidos. 

6. Um país, a Guiné a, assinou o Do
cumento em definitivo e dois outros, Di
namarca e Equador, já depositaram os 
respectivos instrumentos de ratificação. 

7. A presença do Brasil entre os s1gna
tários desse Protocolo marca, em nosso 
entender, a simples continuidade de uma 
política, já apreciada e aceita pelo Con
gresso Nacional, em diferentes oportuni
dades. Ela objetiva, justamente, a man
ter .fortalecida uma estrutura interna
cional garantidora de mercados e de pre
ços para esse produto ainda muito im
portante para nossa economia que é o 
café. 

8. As possíveis razões técnicas caso 
existam, desaconselhadoras da o;ienta
ção política, coincidente com o Protocolo 
caberão à Comissão de Agricultura' 
quando apreciar o assunto no mérito. ' 

Opinamos, portanto, no que toca à 
comp~tência desta Comissão de Relações 
Extenores, pela aprovação db Projeto de 
Decreto-Legislativo n.o 9, de 1975, apro
vando, desta forma, o texto da Tradução 
do Protocolo para a continuação em Vi
gor do Convênio Internacional do Café 
de 1968, prorrogado, aprovado pelo Oon
selho da Organização Internacional do 
Café, mediante a Resolução n.o 273, de 
26 de setembro de 1974. 

Sala das Comissões, em 18 de junho 
de 1975. - Daniel Krieger, Presidente -
José Sarney, Relator - Mendes Canale 
- Itamar Franco- João Calmon - Vir
gílio Távora- Luiz Viana- Amon de 
Mello - José Sarney - Saldanha Der
zi. 

PARECER 
N.0 206, de 1975 

da Comissão de Agricultura, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n.0 

9, de 1975. 

Relator: Sr. Italívio Coelho 
A Comissão de Agricultura do Senado 

Federal é chamada a opinar sobre o tex
to da Tradução do Protocolo para a Con
tinuação em Vlgor do Convênio Interna
cional do Café de 1968, prorrogado. 

A atual prorrogação não contém dis
posições de cunho econômico, as quais, 
r.ão restam dúvidas, eram fundamentais 
no Convênio Internacional do Café de 
1968. 

Preambularmente, o Convênio de 1968 
reconhecia a excepcional importância do 
café para as economias dos países que 
dependiam desse produto para as suas 
receitas de exportação e, conseqüente
mente, para a continuação dos seus pro
gramas de desenvolvimento econômico e 
soc'ial. 

No que respeita aos objetivos do Con
vênio, o destaque cabia ao equilíbrio en
tre a oferta e a procura do produto, a 
fim de propiciar aos produtores preços 
equitativos, que resultassem, afinal, na 
elevação do emprego e da renda nesses 
países. 

A regulamentação das exportações 
;procurava, basicamente, as,segurar di-
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visas estrangeiras exigidas pelos pro
gramas de desenvolvimento econômico e 
social dos países membros do Convênio, 
que fossem exportadores. Para tanto, o 
nível de preços do café deveria ser man
tido acima daquele existente em 1962. 

Não é demais, doutra parte, uma bre
ve apreciação das mudanças ocorridas no 
mercado internacional, notadamente 
depois do reajuste dos preços do petró
leo, considerando também os demais 
produtos básicos, de origem agrícola ou 
mineral. 

Os preços elevados do petróleo, duran
te o ano de 1974, causaram. apreensões a 
todos os países importadores do produto. 
O Brasil, por exemplo, que dispendera 
aproximadamente 711 milhões de dóla
res com a importação de petróleo, em 
1973, no ano seguinte, tem uma despesa 
de 2 bilhões 759 milhões de dólares com 
o produto, num quádruplo acréscimo. Se, 
em 1973, o petróleo participava em 11,5 
por cento do total das importações bra
sileiras, 1974 é encerrado com um per
centual equivalente a 22 por cento. A 
comparação de ambos os dados - total 
em dólares de importações com o per
centual relativo ao produto- demonstra 
que a inflação mundial alcançou não só 
os preços de petróleo, mas outros produ
tos importados pelo Pais, como fertili
zantes, ferro fundido e aço, metais não
ferrosos, os quais tiveram acréscimos de 
preços, segundo o Banco Central do Bra
sil, respectivamente, de 191%, 211% e 
106%. . 

Tais elevações bruscas, que determina
ram um deficit sem precedentes da ba
lan·ça comercial brasileira, em 1974, não 
foram acompanhadas pelas exportações, 
no mesmo período, apesar do desempe
nho de alguns produtos, dentre os quais 
o açúcar, o minério de ferro, o cacau e 
seus derivados. 

Desse ângulo é que podemos situar as 
recentes manifestações dos paíseS pro
dutores de recursos básicos ao protecio
nismo dos países industriais. 

Ao mesmo tempo em que se observa 
um acréscimo inusitado dos preços das 
importações, o protecionismo das.Nações 
industriais é reforçado. 

Em Dakar, em fevereiro deste ano de 
1975, o grupo latino-americano, presente 
à Conferência sobre matérias-primas, 
manifestou a sua reprovação ao prote
cionismo, em documento próprio, apoia-

do por todos os países do referido grupo~ 
Na Conferência Energética Mundial, 
realizada em Paris, logo a seguir, o pe
tróleo era parte da agenda prop-os'ta, 
porquanto houve a tentativa de incluir 
no temário a discussão de todas as maté
rias-primas, essenciais às exportações 
dos países em desenvolvimento, dentre 
os quais o Brasil. 

No que respeita ao café, tem sido Po
sitiva a existência do Convênio Interna
cional do Café, tanto assim que o preço 
médio por saca do produto duplicou, em 
relação a 1962, conforme determinava o 
Convênio de 1968. · 

EXPORTAÇAO DE CAFÉ - BRASIL 
US$/SACA 

Ano 

1962 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Sacas 
(1.000) 

14.932 
19.035 
19.613 
17.085 
18.400 
19.215 
19.817 
13.484 

Preço 
médio 

por 
saca 

39,37 
41,89 
43,12 
57,47 
44,68 
55,01 
67,83 
74,31 

Percentual 
do café nas 
exportações 

totais 

53,0 
42,4 
35,9 
28,3 
28,5 
26,5 
21,7 
12,6 

Fontes: Relatório do Banco do Brasil (1964) 
Relatórios do Banco Central do Bras11 
(vários anos) 

No entanto, conforme demonstra o 
quadro, a participação da receita refe
rente ao café no total vem sendo reduzi
da. Quanto às vendas, no total de sacas, 
é de observar que os anos extremos apre
sentam as menores quantidades. O últi
mo ano - 1974 -, segundo o Relatório 
do Banco Central do Brasil, enfrentou 
difíceis problemas, no que respeita à 
oferta mundial do produto. Desde o fi
nal de 1973, sublinha o Relatório; "pre
valeceu uma situação em que ficou ca
racterizada a inexistência de um efetivo 
arranjo entre os produtores, com vistas 
ao disciplinamento da oferta e da polí
tica de preços, em substituição às normas 
do Convênio Internacional do Café, que, 
como se sabe, está funcionando apenas 
como forum de debate e órgão de coleta 
estatística". (pág. 197) 

Os aspectos alinhados anteriormente, 
ou seja, as cláusulas econômicas do Con
vênio Internacional do Café, a situação 
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do comércio internacional, o novo posi
cionamento dos produtores de bens pri
mários, e os resultados obtMos do· fun
cionamento do Convênio de 1968 pelo 
Brasil, permitem equacionar a questão 
de modo diferente. 

A situação internacional está-se modi
ficando, em decorrência dos reajusta
mentos dos preços do petróleo. O preço 
das demais matérias-primas é insepará
vel dos preços do petróleo. Desse modo, 
é de importância fundamental a nego
ciação de um novo Convênio Internacio
nal do Café, à vista da situação cambial 
do comércio internacional, com o pro
pósito de garantir, não só os preços do 
produto, mas, ainda, a participação das 
exportações brasileiras no total mundial. 
Seria de bom alvitre, quer-nos parecer, 
um acordo só de produtores, de tal forma 
que as negociações com os importadores 
fossem feitas de Bloco para Bloco. 

No entanto, cabe aprovar o Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 9, de 1975, refe
rido no texto da Tradução do Protocolo 
para Continuação em Vigor do Convênio 
Internacional do Café, de 1968, prorroga
do, aprovado pelo Conselho da Organi
zação Internacional do Café, mediante 
a Resolução n.0 273, de 26 de setembro 
de 1974, cujo caráter é provisório, dado 
que um novo Convênio está em fase de 
neg<Jciação. 

Assim, opinamos pela aprovação do 
presente projeto. 

Sala das Comissões, em 25 de junho 
de 1975. - Orestes Quércia, Presidente -
ltalívio Coelho, Relator - Benedito Fer
reira - Mendes Canale - Agenor Maria 
- Altevir Leal. 

PARECER 
N.0 207, de 1975 

da Comissão de Relações Exterio
res, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo n.0 11, de 1975 (Projeto de De
creto Legislativo n.0 12-B, de 1975 
- CD), que "apr.ova o Texto da Tra
dução do Protocolo de Prorrogação 
da Convenção sobre o Comércio do 
Trigo de 1971, aprovaoo pela Confe
rência de Governos, realizada no 
Conselho Internacional do Trigo, a 
14 de fevereiro de 1975". 

Relator: Sr. Mendes Canale 
Em consonância com o que dispõe o 

art. 44, item I, da Constituição Federal, 
o Senhor Presidente da República sub-

mete ao Congresso Nacional o texto da 
tradução do Protocolo de Prorrogação 
da Convenção sobre o Comércio do Tri
go de 1971, aprovado por o~asião da 
Conferência .de Governos realizada no 
Conselho Internacional do Trigo, a 14 de 
fevereiro de 1975. 
2. A Conferência de Governos realizada 
no Conselho Internacional do Trigo 
(CIT), a 14 de fevereiro do ano em ~urso, 
explica a Exposição de Motivos do Minis
tro das Relações Exteriores, aprovou o 
texto do Protocolo de prorrogação da 
Convenção sobre o Comércio do Trigo 
de 1971 e o texto do protocolo de prorro
gação da Convenção sobre Ajuda Ali
mentar de 1971, instrumentos que consti
tuem, em conjunto, o A~ordo Internacio
nal do Trigo de 1971. 
3. Houve, assim, decisão dos Estados
Membros do CIT de prorrogar, pelo 
período de um ano, a partir de 30 de 
junho de 1975, o Acordo Internacional 
do Trigo de 1971. 
4. Segundo o estabelecido, o Protocolo 
de prorrogação da Convenção sobre o 
Comércio do Trigo de 1971 entrará em 
vigor se até 18 de junho de 1975, os Go
vernos Representantes dos Países expor
tadores que detenham pelo menos 60% 
dos votos fixados no Anexo "A" do A~or
do e os Governos Representantes dos 
Países importadores que detenham pelo 
menos 50% dos votos fixados no Anexo 
"B" do Acordo, tiverem depositado, junto 
ao Departamento de Estado Norte-Ame
rlcano, os seus instrumentos de ratifica
ção, adesão, ou declaração de aplicação 
provisória. 
5. A mesma fonte citada esclarece, 
ainda, que o Protocolo foi assinado pelo 
Embaixador do Brasil em Washington, 
a 1.0 de abril de 1975, no Departamento 
de Estado Norte-Americano. 
6. A matéria já foi examinada em mi
núcia, na Câmara Federal, que a aprovou 
com a audiência das ilustradas Comissões 
de Constituição e Justiça e de Agricultu
ra e Política Rural daquela Casa do con
gresso Nacional. No Senado, o assunto jã 
alcançou pronunciamento favorãvel da 
Comissão de Agricultura. 

7. O Protocolo ora examinado tem a 
simples conotação de formalidade nova, 
na linha de uma política já antiga que o 
nosso País houve por bem adotar em 
1971, quando assinou a Convenção de 
cuja prorrogação se cogita ago·ra, vale 
registrar, ainda, que o Senhor Ministro 
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das Relações Exteriores considera de in
teresse nacional a ratificação do instru
mento. 
8. Cabe ressaltar, finalmente, a per
feita normalidade das negociações que 
culminaram na assinatura do Protocolo, 
bem como a ausência de eventuais razões 
de ordem técnica que fundamentassem 
uma visível inconveniência à aprovação. 

Opinamos, portanto, pela aprovação 
do Texto do Protocolo de Prorrogação da 
Convenção sobre o Comércio do Trigo de 
1971, aprovado pela Conferência de Go
vernos, realizada no Conselho Interna
cional do Trigo, a 14 de fevereiro de 1975, 
nos termos do que dispõe o presente Pro
jeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 
1975. - Daniel Krieger, Presidente -
Mendes Canale, Relator - Gilvan Ro
cha - Fausto Castelo-Branco - Augus
to Franco - Amf>n de Mello - Paulo 
Brossard- José Samey- Mauro Bene
vides. 

PARECER 
N.0 208, de 1975 

da Comissão de Agricultura, sobre 
o Projeto de.Decreto Legislativo n.0 

11, de 1975. 

Relator: Sr. Agenor Maria 
O Protocolo de Prorrogação da Con

venção sobre o Comércio do Trigo de 
1971, bem como o Protocolo de Prorroga
ção da Convenção sobre Ajuda Alimentar 
de 1971, que "constituem, em conjunto, 
<:> Acordo Internacional do Trigo de 1971", 
tiveram seus textos aprovados pela Con
ferência de Governos, realizada no Con
selho Internacional do Trigo (CIT), em 
14 de fevereiro deste ano. 
2. o. significado do fato é a própria 
decisão dos Estados-Membros da CIT de 
prorrogar, pelo período de um ano, a 
partir de 30 de junho de 1975, o Acordo 
Internacional do Trigo, de 1971. 
3. Segundo a decisão tomada, o Proto
colo de Prorrogação da Convenção sobre 
o Comércio do Trigo de 1971, entrará em 
vigor se, até 18 de junho de 1975, os 
Governos Representantes dos Países ex
portadores que detenham, pelo menos 
60% dos votos fixados no Anexo "A" do 
Acordo e os Governos Representantes dos 
Países importadores que disponham, pelo 
menos, de 50% dos votos fixados no 
Anexo "B" do Acordo tiverem depositado, 
junto ao Departamento de Estado Norte
Americano, os seus instrumentos de rati-

ficação, adesão, ou declaração de aplica
ção provisória. 

4. O texto em referência compõe-se de 
um preâmbulo, contendo esclarecimen
tos sobre o histórico do Acordo Interna
cional do Trigo e doze artigos referentes 
a múltiplos assuntos correlacionados 
com a matéria, incluindo conceitos, pra
zos e normas de processamento. 

5. Os Acordos In ternacionals relacio
nados com os chamados produtos de base 
- aqueles produtos que se revestem de 
importância para a fome do Mundo e 
para a economia das Nações -:- vêm 
desempenhando importante papel na 
ordenação da Economia Mundial, desde 
o fim da guerra. 

6. Graças a esses Acordos, mantém-se 
um nível de preços mínimos para os pro
dutos a que se referem, e impede-se que 
a economia dos países que dependem da 
exportação deles entre ~m colapso. 

7. Os ditos Acordos garantem, também, 
a normalidade do abastecimento mun
dial dos produtos a que se referem, bem 
como disciplinam a competição entre os 
países produtores, estabelecendo justos 
critérios para a necessária divisão do 
mercado. 

8. Nosso País marcha promissoramente 
para a auto-suficiência em trigo e tudo 
está sendo feito, anote-se, para apressar 
o processo que o levará a ela. Todavia, 
enquanto as necessidades do consumo 
nacional não encontrarem resposta com
pleta na produção originária do próprio 
País - interessa-nos cobrir, da melhor 
maneira, com o trigo importado, as ne
cessidades do consumo interno. 

9. A Convenção sobre o Comércio do 
Trigo, de 1971, de cuja prorrogação trata 
o Protocolo em exame, objetiva exata
mente assegurar condições propícias à 
importação do que nos falta, desse nobre 
e precioso cereal. Assim, os interesses da 
triticultura brasileira estão, no caso, li
vres de quaisquer ameaças. 

lO. Não há, pois, do ponto de vista deste 
órgão Técnico, nenhuma contra-indica
ção à ratificação do Instrumento em 
exame. 

Assim, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo que apro
va o Texto do Protocolo de Prorrogação 
da Convenção sobre o Comércio de Trigo, 
de 1971, aprovado pela Conferência de 
Governos, realizada no Conselho Inter-
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nacional do Trigo, a 14 de fevereiro 
de 1971. 

Sala das Comissões, em 25 de junho 
de 1975 .. - Orestes Quércia, Presidente 
- Agenor Maria, Relator - Benedito 
Ferreira - Italívio Coelho - Mendes 
Canale - Altevir Leal. 

PARECER 
N.0 209, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre 
o Projeto de D-ecreto Legislativo 
n.o 11, de 1975. 

Relator: Sr. Luiz Cavalcante 

· Eni cumprimento ao disposto no art. 
44, item I, da Constituição Federal, o 
Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Congresso Nacional, 
o Texto .do Protocolo de Prorrogação da 
Convenção sobre o Comércio do Trigo, 
de 1971, aprovado pela Conferência de 
Governos, realizada no Conselho Inter
nacional do Trigo, a 14 de fevereiro 
de 1975. 

As convenções sobre o "Comércio do 
Trigo" e da "Ajuda Alimentar", são os 
instrumentos que constituem o "Acordo 
Internacional do Trigo de 1971", objeto 
do citado Protocolo de Prorrogação, fir
mado pelo Brasil, em 1.0 de abril de 1975, 
no Departamento de Estado Norte-Ame
ricano. 

Segundo a Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, que acompanha a Mensagem 
Presidencial, a sistemática adotada é a 
seguinte: 

venção sobre o Comércio de Trigo 
de 1971 entrará em vigor se, até 18 
de junho de 1975, os Governos Re
presentantes dos Países exportadores 
que detenham pelo menos 60% dos 
votos fixados no Anexo "A" do Acor
do e os Governos Representantes dos 
Países importadores que detenham 
pelo menos 50% dos votos fixados 
no Anexo "B" do Acordo tiverem 
depositado junto ao Departamento 
de Estado Norte-Americano os seus 
instrumentos de ratificação, adesão, 
ou declaração de aplicação provisó
ria." 

O Brasil ainda depende consideravel
mente da importação de trigo para o 
consumo interno. Enquanto não produ
zirmos o suficiente para atender as 
nossas necessidades, mister se faz a par
ticipação em tais "Acordos", a fim de 
conseguirmos preços compatíveis com o 
volume de nossas importações. Mas ao 
mesmo tempo, é necessário que .se pro
mova um esforço interno no sentido de 
atingirmos uma produção capaz de su
prir nosso mercado e reduzir gradativa
mente as nossas importações, foco cons
tante de vazamentos áe nossas divisas. 

O quadro, que a seguir transcrevemos, 
demonstra-nos que até 1971 vinha ocor
rendo um acréscimo contínuo de nossa 
produção ao ponto de, neste ano, conse
guirmos atender 57% de nossas necessi
dades de consumo, através da produção 
interna. A partir de 1971, a produção 
passou a decrescer e, em 1973, somente 

"2. Nos termos da decisão tomada, 38% do consumo nacional foi atendido 
o Protocolo de prorrogação da Con- pela produção nacional. 

PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE TRIGO. 

Percentual 
Ano Produção lmpd)rtação Total Produção Consumo 

Total 

1965 221.576 1. 901.600 2.123.176 8,58 
1966 298.523 2.467.353 2.765.876 10,79 2.447.523 
1967 364.870 2.433.000 2.697.870 13,52 2.655.137 
1968 693.598 2.417.000 3.110.598 22,29 2.855.495 
1969 1.146.319 2.236.600 3.382.919 33,89 2.907.855 
1970 1. 734.972 1.930.154 3.665.126 47,33 3 .. 033.611 
1971 2.034.317 1.527.000 3.561.317 57,12 3.209.356 
1972 692.778 2.000.000 2.692.778 25,72 3.377.669 
1973 1. 892.656 ("') 3.057.989 4.950.645 38,23 3.797.636 

FONTES: Banco do . Brnsll/DGCTN/DEOIM 
(*) Até 7-3·74. 
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Portanto, é importante que estejamos 
atentos a tal fato, a fim de que as faci
Iicidades de importação do trigo não 
desistimulem o produtor nacional. 

Feitas as devidas considerações sobre 
tais probabilidades, somos pela aprova
ção do Projeto de Decreto Legislativo n.o 
11, de 1975. 

Sala das Comissões, em 25 de junho 
de 1975. - Ruy Santos, Presidente, even
tual- Luiz Cavalcante, Relator- Wil
son Campos - Paulo Guerra - Arnon 
de Mello - Vasconcelos Torres- Franco 
Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.). 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Pa
recer da Comissão de Constituição e 
Justiça sobre a Mensagem n.o 113, 
de 1975 (n.0 175/75, na origem), de 
23 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao 
Senado a escolha do Desembarga
dor Carlos Fulgêncio da Cunha Pei
xoto para exercer o cargo de Minis
tro do Supremo Tribunal Federal, na 
vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Aliomar de Andrade 
Baleeiro. 

A matéria constante da Ordem do Dia 
da presente Sessão, nos termos da alí
nea h do art. 402 do Regimento Interno, 
deve ser apreciada em Sessão Secreta. 

Solicito dos Srs. funcionários as pro
vidências necessárias a fim· de ser man
tido o preceito regimental. 

(A Sessão torna-se Secreta ds 18 ho
ras e 40 minutos e volta a ser Pública 
às 18 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a presente Sessão, designando 
para a Ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 257, de 1975, do Sr. Senador 
Franco Montoro, solicitando a tramita
ção conjunta dos Projetas de Lei do Se
nado n.os 20, de 1975, de autoria do Sr. 

Senador José Esteves, que dá nova reda
ção ao art. 33 do Decreto-Lei n.o 199, de 
25 de fevereiro de 1967; e 62, de 1973, de 
sua autoria, que submete à fiscalização 
financeira dos Tribunais de Contas as 
pessoas jurídicas de direito privado de 
que o Poder Público participe como acio
nista exclusivo ou majoritário. 

2 

Discussão, em turno único (apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n.O 83, 
de 1974 (n.0 1-C/71-Complementar, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o 
processo de elaboração legislativa, as 
normas técnicas para numeração, alte
ração e controle das Leis, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n.0 162, de 1975, da Co
missão 

- de Constituição e Justiça, pela incons
titucionalidade. 

3 

Discussão, em segundo turno, do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 6, de 1972, de 
autoria do Sr. Senador Virgílio Távora, 
que dá nova redação ao art. 224 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprova
da pelo Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de 
maio de 1943, tendo 
PARECERES, sob n.os 167 e 168, de 1975, 
das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela cons

titucionalidade e juridicidade; e 
- de Legislação Social, favorável, com 

a Emenda que apresenta, de n.0 1-CLS. 

4 
Discussão, em primeiro turno, do Pro

jeto de Lei do Senado n.0 57, de 1972, de 
autoria do Sr. Senador Franco Montoro, 
que fixa em seis horas o período de 
trabalho diário dos operadores em ele
tricidade, e dá outras providências, 
tendo 
PARECERES, sob n.os 132 e 133, de 1974, 
das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela cons

titucionalidade e juridicidade; e 
- de Legislação Social, favorável. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 

55 minutos.) 



84.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 26 de junho de 1975 

PRESID:t!:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Lindoso - Jarbas Passarinho 
- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco - Helvídio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des - Wilson Gonçalves - Jessé 
Freire - Domício G<lndim - Ruy 
Carneiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Wilson Campos - Arnon 
de Mello - Luiz Cavalcante - Teo
tônio Vilela - Augusto Franco -
Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu 
Cardoso - João Calmon - Amaral 
Peixoto - Roberto Saturnino -
Vasconcelos Torres - Benjamim 
Farah - Danton Jobim - Nelson 
Carneiro - Gustavo Capanema -
Itamar Franco - Magalhães Pinto 
Orlando Zancaner - Benedito Fer
reira - Lázaro Barboza - Osires 
Teixeira - Italívio Coelho - Men
des Canale - Saldanha Derzi -
Accioly Filho - Leite Chaves -
Mattos Leão - Lenoir Vargas -
Otair Becker - Daniel Krieger 
-Paulo Brossard- Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-A lista de presença acusa o compa
recimento de 52 Srs. Senadores. Haven
do número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

o tempo destinado aos oradores do 
Expediente da presente Sessão, face à 
aprovação pelo Plenário de requerimen
to do Sr. Senador Vasconcelos Torres, 
será dedicado a homenagear o jornal O 
Globo, que comemora este ano o seu 
cinqüen tenário. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Vasconcelos Torres, que falará em nome 
da Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, 29 de julho 

de 1925 foi uma quarta-feira diferente 
das outras na velha Cidade do Rio de 
Janeiro. H'avi.a uma expectativa no ar e 
nas ruas. Aguardava-se o lançamento de 
um novo jornal. O Globo iria ali circular, 
pela primeira vez, com duas edições, per
fazendo 33.435 exemplares. 

Fundou-o, Sr. Presidente, um jornalis
ta de invulgares qualidades profissionais, 
vocação nata para a liderança e para o 
êxito, chamado Irineu Marinho. 

O mesmo destino que o conduziria, ca
prichoso, à criação de um diário q~e se 
tornou, com o tempo, um dos ma10res 
jornais do Brasil e do Mundo - esse 
mesmo destino cortaria a vida e a missão 
de Irineu Marinho sobre a face da terra, 
a 21 de agosto de 1925, aos 49 anos de 
idade, 21 dias, apenas, após o lançamen
to de seu vitorioso vespertino. 

Vive assim O Globo, Sr. Presidente 
Magalhães Pinto, o cinqüentenário de 
sua existência de bons serviços à Nacio
nalidade. E ao registrar o fato, nesta 
Casa, eu o faço atento ao significado 
multidimensional de que o mesmo sere
veste para a vida brasileira. 

Um Período Extraordinariamente 
Importante 

O espaço de tempo histórico, através 
do qual O Globo expandiu-se e consoli
dou-se, até a magnífica posição que hoje 
ocupa no cenário do País, foi um período 
extraordinariamente importante para a 
evolução nacional. 

Direi até em que pese a tendência 
muito hum~na que se tem de super-esti
mar a época de que somos contemporâ
neos, em contraposição a outras épocas 
mais distantes, direi, Sr. Presidente, 
Magalhães Pinto em que pese essa ten
dência, repito, que esse período a que me 
referi foi o mais importante de toda a 
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História do Brasil-Nação, iniciada a 7 
de setembro de 1822. 

Mais importante, explico, Sr. Presiden
te, pela amplitude dos fatos e das mu
danças que marcaram o processo nacio
nal brasileiro dur.ante seus cinco decê
nios. 

Assim, mesmo sem esquecer o gigan
tesco trabalho de organização nacional 
levado a termo, principalmente pelos ba
charéis e pelos militares, no extenso e 
silencioso período monárquico, encerrado 
em 1889. Mesmo reconhecendo o imenso 
trabalho de aperfeiçoamento das estrutu
ras jurídico-institucionais, administrati
vas, financeiras e educacionais empren
dido pelos primeiros governos republica
nos. Atento, embora, ao fato elementar, 
muitas vezes esquecido, de que a gr.an
deza de uma Nação, em qualquer mo
mento de sua existência, é apenas a pro
j eção e a síntese de tudo quanto ficou 
para trás. Sem perder o sentido do rela
tivo, Sr. Presidente ... Não hesito em en
fatizar a significação de que se reveste, 
p.ara o Brasil, esse denso capítulo de 50 
anos de duração, situado entre 1925 e 
1975. 

O Processo Ininterrupto das Nações 

Teremos vencido a batalha final? Te
remos logrado construir a Nação, grande 
e livre, sonhada pelos idealistas de todos 
os tempos; aquela Nação presente no lá
baro de todas as lutas, das muitas rebel
dias e a11ônimas passagens que compõem 
a seqüência vivida história pátria? 

Talvez não, Sr. Presidente. Talvez, 
ainda não. Admito mesmo não caber no 
processo histórico de uma Nação a figu
ra, talvez medíocre, de uma última e 
definitiva vitória ... 

Cabe, sim, por certo, a realidade .con
creta e vivificante de um processo inin
terrupto. De um presente voltado total
mente, para a meta fascinante de um 
desejado vir-a-ser. 

Como então classificar, pela maior ou 
menor importância de que se reveste, um 
determinado segmento da evolução na
cional? 

Respondo, Sr. Presidente. Pela identi
ficação de características positivas no 
mesmo. Pela predominância de movi
mentos criadores no período, acima do 
negativismo, do imediatismo e do egoís-

mo, sempre existentes, em graus variá
veis, em todas as coletividades, em qual
quer tempo. 

Foi ascendente o processo nacional 
brasileiro, de 1925 a 1975, embora :por 
duas vezes, em 1930 e 1964, tenha havido 
deterioração extrema da vida politica e 
econômica do país. E, de 1930 a 1945, o 
próprio mundo tenha sofrido o imenso 
abalo de uma guerra de proporções 
ecumênicas. 

A própria circunstância das duas crises 
internas a que me referi haverem sido 
superadas em plena coerência com os v.a
lores que integram a cultura e a civili
zação brasileiras confirma, Sr. Presiden
te, o sentido afirmativo de nossa vida 
como Nação, no período em referência. 

Saldo Positivo para o Brasil 

Sem sombra de dúvida, foi favorável 
ao Brasil o saldo produzido pelas lutas 
politicas, pelo confronto de idéias, pelos 
movimentos politico-sociais, pela efer
vescência universitária, pelo aprimora
mento material e intelectual de nossas 
Forças Armadas, em contato com expe
riências novas - nesse espaço de tempo 
para o qual dirigimos nossas atenções 
neste instante. 

Sr. Presidente. Não faço, aqui, simples 
exercício verbal. Tento, sim, definir um 
quadro, na linha da própria finalidade 
deste discurso. Porque foi exatamente no 
universo desse quadroJ interagindo com 
os seus múltiplos componentes, que O 
Globo percorreu, até agora - enquanto 
outras empresas jornalísticas do País 
entraram em colapso, incapazes de so
breviver - su.a trajetória vitoriosa de 
progresso tecnico, de sucesso comercial, 
de luta pelas boas causas de interes.se 
coletivo, de fixação, enfim, de um· tipo 
de jornalismo que reflete admiravelmente 
a sociedade e a civilização brasileiras ... 

O Sr. Danton Jobim -Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Pois 
não, nobre Senador. 

O Sr. Danton Jobim - Estou ouvindo 
com encantamento o magnífico discurso 
que V. Ex.a. vem fazendo a respeito do 
50.0 aniversário de O Globo. Recebi a 
graça neces.sária para, em tempo recua
dos da nossa vida jornalística, ,assistir ao 
nascimento desse jornal que Irineu Ma-
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rinho fundou, depois de ter criado A 
Noite, que .se convertera em êxito espe
tacular. Acompanhei todos os passos da
dos por esse grande inovador do jorna
lismo em nosso País, p.ara a criação de 
uma folha de grande vivacidade e, ao 
mesmo tempo, com características de 
grande seriedade. Uma folha que se de
dicasse, não apenas à discussão política 
e à polêmica, então uma dominante na 
maioria do.s jornais, ma.s ainda à expo
sição clara, .singela e completa, .ao mes
mo tempo, dos fatos que marcavam a 
fisionomia da sociedade daquela época. 
A verdade é que O Globo logo se impôs 
como um grande vespertino. Hoje não 
poderemos chamá-lo assim, uma vez que 
.a era dos verpertinos já passou. O Globo 
é um jornal do dia inteiro, o jornal das 
vinte e quatro horas do dia, o jornal que 
.se multiplicou, através da informação 
radiofônica e da informação de televi
são. Sem dúvida, como expressão da im
prensa escrita, ele se realizou, através da 
obra dos filhos de Irineu Marinho, como 
um dos grandes jornais do Continente e 
do mundo - poderíamos dizer - por
que, no mundo ocidental, não é muito 
fácil encontrar-se um diário com as 
características que, hoje, apresenta O 
Globo. Eu gostaria, evidentemente, de 
usar da palavra para fazer, também, a 
análise do que foi e do que é O Globo. 
Entretanto, vejo que fiz muito bem em 
me dispensar de fazê-lo, ao saber que 
V. Ex.a havia decidido tomar a iniciativa 
desta homenagem e aceitara ser, na ce
lebração de hoje, o orador pelo seu Par
tido. Estou absolutamente certo de que 
ninguém melhor do que V. Ex.a poderia 
fazer o discurso que hoje é pronunciado, 
neste recinto, como uma grande nota de 
eloqüência e um preito de justiça a esse 
grande jornal brasileiro. Aguardo, agora, 
a oração, também .notável, estou certo, 
que aqui deverá ser proferida por um 
eminente companheiro de bancada, o Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Belo aparte o de V. Ex.a, que tem o res
paldo· de uma sinceridade expressiva e 
muito grande, porque além de ser o Se
nador do meu Estado que se solidariza, 
através dessas palavras tão eloqüentes 
em torno da homenagem que se está 
prestando, devo frisar que e.stou ou
vindo o Presidente da Associação Bra
sileira de Imprensa, a querida ABI, 
onde V. Ex.a pontificou, onde exer
ceu o mandato presidencial, com dig
nidade ex.emplar. 

Rejubilou-me de ter ouvido esse aparte 
em que V. Ex.a tão bem consubstancia 
tudo aquilo que eu queria dizer e que 
todos desejamos dizer, nessa efeméride, 
Senador Danton Jobim, que é anteci
pada - V. Ex.a sabe que o cinqüente
nário de O Globo será comemorado a 
29 de julho. 

V. Ex.a frisou bem: O Globo é um jor
nal com dimensão nacional e internacio
nal. Não é um j ornai do Brasil, nem da 
América do Sul; é um jornal do mundo. 
Acho que a efeméride tem que ter um se
mestre de comemorações e, como vamos 
entrar no recesso, tomei esta iniciativa, 
como Senador do Estado do Rio de Ja
neiro, com a circunstância, que faço 
questão de frisar, de que Irineu Marinho, 
fundador de O GlobO, nasceu na Cidade 
de Niterói, então capital do antigo Esta
do do Rio de Janeiro. 

É um jornal que nasceu, justamente, 
para integração das duas Unidades fe
derativas e que tem sabido cumprir -
como a imprensa brasileira, de resto, tem 
.sabido fazê-lo - as diretrizes econômi
cas e, eu poderia dizer morais, porque O 
Globo é, realmente, um jornal que não 
especula com a honra alheia. É um jor
nal que tem de tudo para se ler, no qual 
se encontra aquilo que na imprensa deve 
ser uma característica predominante: a 
arte de informar, que O Globo tem sa
bido realizar, nesse cinqüentenário. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Per
mite-me V. Ex.a um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Com prazer. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Nobre 
Senador Vasconcelos Torres, o aparte 
não é rogado apenas por prazer, também 
ditado pelo dever. Ele sonhou, delineou, 
esquematizou, executou e venceu. Quem? 
Irineu Marinho. Mas .se ele cedo .se foi, 
a sua obra parou? Não, muito pelo con
trário, se agigantou em todas as di
mensões. Seus filhos Roberto, Ricardo e 
Rogério aceitaram o desafio que a morte 
do Pai lhes impôs e, mãos à obra, pros
seguiram na jornada histórica. E aí está 
ela, numa amostragem de sucesso ·e 
grandeza. E é esse sucesso e essa gran
deza que saúdo e louvo, com o maior 
entusiasmo, pelo que o complexo de O 
Globo significa. hoje, no contexto da im
prensa nacional e internacional. Louvo 
V. Ex.a pela merecida homenagem que 
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requereu e o Senado presta pelos 50 anos 
de uma labuta que honra e diginifica e 
que se completará a 29 de julho. Muito 
grato pela oportunidade que V. Ex.a me 
proporcionou de me integrar numa ho
menagem tão merecida.. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sou 
cativo da gentileza de V. Ex.a ornando 
o meu discurso com esse depoimento, 
com essas palavras que exaltam as qua
lidades excepcionais daqueles que des
cenderam de Irineu Marinho: de Ro
berto, atual Diretor-Redator-Chefe; de 
Rogério, Diretor-Substituto e de Ricardo: 
Esse triunvirato Fraterno realiza uma 
imprensa sadia, com boas diretrizes para 
o jornal. 

Muito grato pela intervenção de V. Ex.a 

Um jornalismo, Sr. Presidente, ligado 
invariavelmente ao Brasil autêntico da 
moderação, da cordialidade, do trabalho, 
da religiosidade, e - por que não dizer? 
- do cama val, dos espetáculos cívicos, 
da vibração esportiva, da paz como ideal 
de vida e do amor como forma de ação ... 

Os Jornais e os Políticos 

De fato, Sr. Presidente Magalhães Pin
to, tem havido uma constante e completa 
identidade de O Globo na sua orientação, 
no seu estilo jornalístico e na sua lin
guagem, com a maneira de ser do povo 
brasileiro. 

O Sr. Italívio Coelho - Permite-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Com muito prazer. 

O Sr. Italívio Coelho - A Bancada de 
Mato Grosso deseja solidarizar-se com 
as palavras de V. Ex.a., que focalizam a 
grande influência e valor desse órgão da. 
imprensa, decorrente da dedicação da 
família Marinho, sem esquecer, evidente
mente, a presença. hoje espiritual, de 
Herbert Meses, aquele valoroso Presiden
te da Associação Brasileira de Imprensa. 
Foi bem significativa a contribuição des-· 
se órgão da imprensa, após 1945, com os 
editoriais que eram lidos avidamente pe
las populações carioca e brasileira. O O 
Globo, além da sua grande capacidade. 
de bem informar, tem também feito le
vantamentos sobre problemas regionais 
no Brasil. Por isso a Bancada de Mato 
Grosso vem aqui, para aproveitar a opor-

tunidade, agradecer aquelas reportagens, 
verdadeiros estudos de problemas regio
'nais de Mato Grosso, do Pantanal, da 
Amazônia Legal, da produção agrícola do 
Sul do Estado. O O Globo tem estado 
presente nessa fase de magnífico progres
so do nosso Estado, e tem estado presen
te, também, na boa qualidade da Im~ 
prensa brasileira. Muito obrigado. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Lembrou bem V. Ex.a, Senador Italívio 
·coelho, a figura de Herbert Moses, que 
·na direção de O Globo foi, assim, uma 
espécie de irmão mais velho e, também, 
Presidente da Associação Brasileira de 
Imprensa, onde o seu sucessor foi o Se
nador do MDB aparteante de há pouco. 
Herbert Moses soube impor-se, mantendo 
as tradições democráticas, liberais do 
'jornal, sempre a serviço dos interesses 
'da coletividade, onde quer que se mani
festassem; não só no seu Estado - como 
V. Ex.a acaba de lembrar ao trazer este 
valioso depoimento - mas em qualquer 
Unidade da Federação. Se há uma coisa 
que deve ser dita nesta homenagem é 
que O Globo tem, efetivamente, uma di
mensal nacional. 

o seu aparte foi jóia; foi excelente; 
foi oportuno. Num Estado tão grande, 
tão importante como o de V. Ex.8 , às 
vezes nem sempre lembrado pela grande 
Imprensa brasileira, O Globo jamais dei
xou de tratar desses problemas, como V. 
'Ex. a aqui recordou, inclusive na parte pe
cuária., na economia .agrícola e, princi
palmente, na parte dos problemas oriun
dos do Pantanal, com reportagens exce
lentes, chamando a atenção das autori
dades governamentais do Pais para a 
solução dessas questões que tanto afli
gem esse grande e importante Estado de 
Mato Grosso, tão dignamente represen
tado por V. Ex.a nesta Casa. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Gostaria, 
justamente, de aparte ar V. Ex. a a partir 
do momento em que traduz com nitidez 
o elogio, que no meu modesto entender 
é o maior que se poderia fazer à linha 
'doutrinária que esse jornal vem defen
dendo ao longo de toda a sua vida. Ain
da sou dos tempos em que O Globo era o 
vespertino carioca. E, como dizia ainda 
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há pouco o nosso ilustre Colega por Mato 
Grosso, desde a leitura dos editoriais até 
a homogeneidade na maneira· de infor
mar e de i'azer o noticiário, o que se via 
era um jornal dedicado, clarissimamente, 
à defesa de postulados democráticos. E 
isto tem sido para nós um incentivo ex
traordinário, porque há momentos em 
que nós- já agora falando na qualidade 
de homem público - ficamos sem saber 
quais as repercussões de determinadas 
posições pessoais e é importante que con
temos com órgãos como O Globo, que tem 
essa enorme responsabilidade de orien
tar a opinião pública, pela sua intAegr;i
dade, pela sua seriedade, pe~a decenc1:; 
com que faz jornalismo. Mm tas vezes e 
o porta-voz das idéias que sustentam?s 
aqui na planície. De modo que gostaria 
que a minha solidariedade às palavras 
de V. Ex. a ficasse particularmente enfa
tizada no aspecto doutrinário que o jor
nal defende, na sua posição nitidamente 
democrática, na sua repulsa a todos os 
sistemas totalitários e na sua coragem de 
não ter nenhum receio de demonstrar 
publicamente essa linha de conduta. 

O SR. VASCONCELOS TORRES- Fi
co feliz por ouvir o aparte de V. Ex. a, 
meu nrezado amigo, Senador Jar.bas Pas
sarinho. Feliz, repito, porque fo1 V. Ex.a 
um dos homens que, antes de 1964, to
maram posição definida. Um homem, 
para usar o jargão, que não. f!co'!-1 no 
muro e esteve firme nessa pos1çao Ideo
lógic~ consubstanciada nos editoriais de 
O Globo. Permito-me, ao agradecer a 
intervenção· de V. Ex. a, dizer que tenho 
a impressão de que se não fora a cora
gem de O Globo, o Movimento de 64 es
taria muito comprometido, porque n.a 
hora difícil, antes de março, que o PaiS 
estava vivendo, O Globo, talvez contra
riando os seus interesses balconários -
porque v. Ex. a sabe que um jornal é 
uma empresa e o Governo é um grande 
cliente das folhas que se editam no País 
- colocou tudo isso para trás e tomou 
uma posição, através desses editoriais a 
que V. Ex. a se refere, prestigiando, in
clusive, atitudes tomadas aqui, par
ticularmente, no Senado Federal. V. Ex.a 
é um revolucionário autêntico; eu não 
·conspirei como V. Ex. a conspirou. Estou, 
hoje, engajado no sistema; V. Ex.a vinha 
de antes. Compreendo que para o Brasil 
é a melhor situação e, ao responder o seu 
aparte, eu diria o seguinte: tenho a im
pressão de que se O Globo não tivesse to
mado a atitude máscula e patriótica que 
tomou, não teria havido o 31 de Março 

de 1964. A História vai dizer se estou 
certo ao usar esta frase, respondendo ao 
excelente e oportuno aparte de V. Ex.a 

Os jornais, Sr. Presidente, como os po
líticos, devem sempre colocar-se ao lado 
das causas que exprimem o bem comum, 
sem todavia se contrapo·rem às idéias e 
interesses outros, irrelevantes talvez, 
mas que atraem e que dominam a opi
nião pública, sendo, por isso, muito caro 
a ela. 

Para que se obtenha consenso ou o 
apoio da opinião pública, Senhor Presi
dente, é imprescindível respeitar a sen
sibilidade e o gosto simples e instável das 
maiorias. É preciso, direi, respirar com 
as multidões - saber o que pensam e o 
que desejam, para que, através do uni
verso dessas e desses interesses possa
mos, eventualmente, influenciá-las. 

Para que um editorial seja lido e leva
do a sério pelo homem comum- é pre
ciso que o órgão de imprensa que o pu
blica tenha afinidades com ele. 

Essas afinidades se evidenciam nos as
suntos de que trata e na linguagem de 
que i'az uso. Só elas viabilizam a acei
tação do jornal, cabe dizer. 

Se o jornal não é aceito, não circula. 
Não se transforma em hábito de leitura 
do cidadão comum, e, assim, não influen
cia na formação de suas opiniões. 

Um tipo de jornalismo que 
agrada a todos 

O Globo, Sr. Presidente, é um jornal 
que desfruta de imensa aceitação em to
do o Brasil. E isso acontece por desenvol
ver um jornalismo que agrada a todos, 
indo ao encontro do interesse singular de 
cada um. 

O painel movimentado das 
campanhas 

Vale a pena, Sr. Presidente, para ilus
trar o registro que estamos tentando fa
zer, incluir aqui sucinta referência a al
gumas promoções de O Globo. Ela nos 
ajudará a entender a grande populari
dade que o jornal logrou alcançar e sa
be manter. 

Lembrarei, para começar, que foi O 
Globo que procurou transformar o Dia 
das Mães numa data significativa do ca
lendário popular brasileiro. Assim, como 
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símbolo de todas as mães vem sendo por 
ele escolhida desde 1954, a "Mãe Brasi
leira do Ano". O objetivo aí visado é o 
fortalecimento dos laços de família na 
sociedade brasileira. 

O Dia do Papai vem marcando também, 
desde 1954, uma promoção de grande al
cance e sucesso, do vespertino de que es
tamos falando. 

A valorização da mocidade, engloban
do múltiplas realizações, tem sido, igual
mente, de diferentes modos, um verda
deiro programa de trabalho de O Globo. 

Ante a imagem negativa que se vai fi
xando em alguns meios, em torno d·o j o
vem e de seus comportamentos. Ante es
sa falsa imagem que reflete, não raro, 
apenas uma incompreensão e, não, a ver
dade inteira sobre os mocos - O Globo 
vem procurando exaltar Ós aspectos po
sitivos da gente jovem, esperança e cer
teza do Brasil de amanhã. 

É o significado exato de suas promo
ções em to·rno da escolha da "Moça Mo
delo", da "Senhorita Tijuca", da "Senho
rita Rio", além de realizações outras, de 
fins educativos, consubstanciadas em sé
ries de artigos, de conferências, ou de 
concertos musicais. 

O Sr. José Sarney - Permite-me V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Com 
prazer. 

O Sr. José Sarney - V. Ex.a, como 
sempre, expressando a alma do seu Es
tado, traz à Casa a justa homenagem 
que merece o jornal O Globo, pelo trans
curso dos seus cinqüenta anos. Realmen
te esse jornal, fundado por Irineu Ma
rinho, tem prestado grandes serviços ao 
Brasil, à causa da democracia e ao nos
so desenvolvimento. Jornal moderno, 
contribui, cada vez mais, com o seu di
namismo, para que os brasileiros te
nham direito à informação, direito ho
je consagrado pelas Nações Unidas. As
sim, trago, em meu nome, o aplauso ao 
discurso de V. Ex.a e as minhas con
gratulações que desejo estender, pessoal
mente, ao trabalhador infatigável, 
número um, daquela grande empresa, 
que é Roberto Marinho. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Fi
co desvanecido com a intervenção de V. 
Ex.a, Senador atuante, e que traz, com 

seu aparte, o apoio às palavras que não 
estou proferindo somente em meu no
me, mas em nome de todos nós. Vai fa
lar, também, em seguida, sobre o mes
mo assunto, o orador do Movimento De
mocrático Brasileiro. 

Mas, V. Ex.a, Senador José Sarney, que 
é um grande Senador, traz, neste ins
tante, a palavra que eu diria ser a da 
compreensão de que o político não exis
te sem a Imprensa. V. Ex.a, tão amigo 
dos jornais brasileiros, gratificou-me e 
honrou-me com o seu oportuno aparte. 
Muito grato a V. Ex.a 

O moderno auditório de O Globo, um 
dos melhores do Rio de Janeiro, tornou
se verdadeiro centro de cultura, con
correndo para o enriquecimento da ci
dade. 

Nele, têm sido apresentados concertos, 
conferências, ciclos de cinema, inclusi
ve pré-estréias de filmes notáveis, mos
tras antológicas de cinemas nacionais 
diversos e outras realizações do gênero. 

No campo específico da música, O Glo
bo promoveu, por exemplo, o Concurso 
Backaus de Piano e patrocinou o Inter
nacional e o Nacional de Piano e o Na
cional de Canto Orfeônico. 

No setor das artes plásticas, lembro, 
ainda, o empenho de O Globo voltou-se 
para o estímulo aos valores novos, com 
o concurso "Pintura entre Adolescentes". 
E para reaproximar o povo dos museus 
vem realizando a movimentada série: 
"Vamos estudar os Museus". 

Cidade Maravilhosa, Hino Carioca 
Haveria outras iniciativas a enumerar, 

Sr. Presidente. Anote-se, por exemplo, a 
defesa nunca negligenciada das tradi
ções cariocas e fluminenses. Foi graças 
a uma sugestão sua que a marcha "Ci
dade Maravilhosa" passou a ser o Hino 
do Rio de Janeiro. 

Assinalem-se, ainda, as campanhas 
pioneiras de vacinação, promovidas pelo 
o Globo, contra a paralisia infantil e 
contra a raiva. Esta última foi animada, 
Inclusive, por um concurso que repercu
tiu e empolgou, para a escolha do Rei dos 
Vira-Latas. 

O Globo tem ido às praças e estádios, 
Sr. Presidente, organizando e animando 
festividades de cunho eminentemente 
popular. Entre elas, a já tradicional che
gada de Papai Noel, de helicóptero, que 
em 1974 foi realizada no Parque do Fla
mengo, com a presença de um público 
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de 150.000 pessoas. E a "São Pedro na 
Lagoa", realizada em 1959 e 1960, fican
do inscrita na História da Cidade como 
a maior festa junina nela já realizada. 

Faça-se, ainda, uma alusão à Campa
nha para a escolha do Operário Padrão, 
a indicação anual que faz dos Cariocas 
Honorários, homenageando estrangeiros 
que trouxeram contribuição notável à 
comunidade. 

Imensa tem sido, finalmente, a con
tribuição de O Globo ao desenvolvimen
to dos esportes no País, seja pela cober
tura que dá à ação de todos que o pra
ticam e ao movimento dos estádios e 
clubes, seja pela realização anual de de
terminadas provas abertas à livre par
ticipação de quem o desejar. 

Com a FEB na Itália 
Durante a guerra, Sr. Presidente, o 

Globo, fiel a seus princípios e sua linha 
de ação, colocoQu-se, com veemência, mas 
sem excessos de linguagem, ao lado das 
Nações Aliadas, defensoras, então, da boa 
causa da Liberdade e da Democracia. 

Quando a Força Expedicionária Brasi
leira partiu para lutar nos campos da 
Itália, foi lançado O Globo Expedicioná
rio, que era distribuído aos soldados bra
sileiros no front italiano. 

A propósito dessa iniciativa, o General 
Caiado de Castro chegaria a afirmar que 
O Globo Expedicionário fora o melhor 
correio que, na Itália, tiveram os praci
nhas brasileiros. 

Em Romaria, do Passado 
Para o Futuro 

A 15 de outubro de 1954, os integran
tes da redação de O Globo percorreram, 
em romaria, o percurso entre a velha re
dacã.o na rua Bittencourt Silva, onde 
hoje se ergue o imponente edifício da 
Caixa Econômica Federal, e a nova reda
ção instalada em prédio moderno e fun
cional, à rua Irineu Marinho, abrigan
do todos os departamentos e serviços de 
uma vigorosa empresa jornalística, al
çada, sem dúvida, à categoria de mode
lo mundial de organização na sua área. 

Prossegue, aliás, o esforço de aperfei
çoamento e de renovação do parque grá
fico do jornal. Ainda agora, O Globo 
acaba de adquirir, nos Estados Unidos, 
o mais moderno equipamento de impres
são do mundo, até o momento só encon
trado por um outro conhecido jornal, ou 
seja, o The New York Times. 

Uma. Posição de Liderança 
Com tiragem diária superior a duzen

tos e cinqüenta mil exemplares, circulan
do nos oito e meio milhões de quilôme
tros quadrados do território brasileiro, O 
Globo lidera, hoje, o maior complexo de 
rl'muntcacões da América Latina, que in
clui a Rede Globo de Televisão e o Siste
ma Globo de Rádio (com 12 emissoras 
nas principais cidades brasileiras). 

Tudo isso constitui, Sr. Presidente, com 
o próprio Jornal à frente, uma imensa 
máquina de comunicação a serviço da 
integração nacional. 

Teve O Globo um papel singular na 
solução feliz de diferentes situações de 
crise com que o País se viu envolvido, 
nesse agitado meio século que se esten
de de 1925 a 1975, como já observei. Sem 
a ação enérgica e patriótica, mas nunca 
exaltadal desse órgão, nesses longos 
anos, Sr. Presidente, a História do Bra
sil, hoje, poderia ser outra ... 

Af estão os nossos vizinhos continen
tais, mergulhados em situações caóti
cas, oscilantes entre um presente amar
go e um futuro incerto. Falta-lhes, tal
vez, entre outras coisas, a presença e a 
ação de jornais como O Globo capazes 
de exercerem boa ação politizadora na 
opinião pública. O Brasil, felizmente, 
desfruta situação de paz social e de pro
gresso econômico. 

Nesta ordem de idéias, Presidente Ma
galhães Pinto, considero o cinqüentená
rio de O Globo uma data importante pa
ra o Brasil. Todos nós, brasileiros, políti
cos ou não, devemos algo a esse jornal, 
Sr. Presidente ... 

Concluindo, portanto, eu dirijo ao jor
nalista Roberto Marinho, que, desde 1931, 
mantém-se à frente da Grande Empre
sa Jornalística, de cujo cinqüentenário 
ora nos ocupamos, dando brilho e conti
nuidade à obra de seu ilustre Pai, Irineu 
Marinho, bem como toda a numerosa e 
brilhante equipe de profissionais com a 
qual divide as tarefas do jornal, uma 
saudação amiga, fluminense, brasileira, 
pela importante data que ora comemo
ram. Uma data que é, também, torno a 
dizer, caríssima a todos nós e festiva 
para o Brasil. 

li: o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador 
Nelson Carneiro, que falará em nome do 
Movimento Democrático Brasileiro. 
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O SR. 'NELSON CARNEffiO - Sr. 
Presidente; Srs. Senadores, a imprensa 
no Brasil é rica em jornais episódicos, 
que nem sempre viveram o tempo su
ficiente para ver triunfante uma idéia, 
para tornar realidade uma aspiração. 
Sem eles, entretanto, não se poderia es
crever a história do País. E quantos sa
crifícios não sofreram, quantos obstá
culos não transpuseram, quantos dias 
amargos, de violência, de opressão, de 
intranqüilidade não lhes marcaram a 
existência efêmera e proveitosa! Sem 
eles, através de todos os tropeços que 
se antolharam em seus caminhos, mais 
demorada seria a independência do País, 
a abolição da escravatura viria ainda 
mais tarde, a República não se conso
lidaria tão cedo, a vida pública não con
quistaria muitos de seus valores, as ge
rações, que se sucederam, não teriam 
acompanhado o desenrolar dos acon
tecimentos políticos, sociais, econômicos, 
literários os dias de glória e os ins
tantes de amargura da vida nacional. 

A análise desses órgãos, que não che
garam até nós, e às vezes tiveram sua 
acidentada trajetória marcada por dias 
ou meses, serve, por igual, ao julga
mento de nomes exponenciais que os 
fundaram como alavancas de progresso 
e de libertação, nobres e esplêndidas 
figuras que inscreveram definitivamente 
seus feitos e suas vidas na crônica de 
nossa terra. 

Ainda não há três anos, ao ensejo do 
sesquicentenário da Independência pá
tria, Barbosa Lima Sobrinho, sob os fe
lizes auspícios do Senado Federal, re
cordava a vida atribulada de alguns pe
r~ódicos, exatamente aqueles que, 
apoiando ou divergindo, mas enfrentan
do todas as deficiências da época, ha
viam testemunhado para os contem
porâneos e para os que depois deles 
viessem, as diversas opiniões e os dis
tintos acontecimentos, desde a criação 
da Imprensa Régia, em 1808, até que, 
dissolvida a primeira Assembléia Cons
tituinte foram condenados ao desapa
recimento, ou circularam com menor 
freqüência. Eram em regra folhas de 
combate aparecidas antes que surgissem 
a Astréa e a Aurora Fluminense, ao lado 
de A Malagueta ressurecta, para, vigo
rosamente lutar pela consolidação de
finitiva da emancipação nacional, no 7 
de abril. E, sem esquecer a tantos outros, 
pela circunstância mesma de ser im
presso na Inglaterra, em instante que 
material tipográfico ainda não chegara 

n·o Brasil, vale referir, inclusive, pela va
liosa contribuição à causa da indepen
dência, o bravo pioneirismo do Correio 
Braziliense, de Hipólito José da Costa. 

Essa imprensa feita de heroismos, 
criada mais para desfraldar bandeiras 
do que para ministrar informações, so
breviveu, e felizmente, através de alguns 
poucos órgãos, que, consagrados pelo 
público, festejaram ou se aprestam para 
festejar, em breve, seus centenários. Se 
não acompanharam os dias incertos e 
tumultuados da presença, em terras bra
sileiras, de João VI e de Pedro I, certo 
é que viveram, noticiaram e nos trans
mitiram os acontecimentos que, do Se
gundo Império ou dos albores da Repú
blica, marcaram os dias de incertezas 
ou de tranqüilidade, de regozijo ou de 
apreensões, do calendário cívico, políti
co e social da Nação. E foram aos pou
cos se adaptando às novas realidades, 
repositórios de ampla informação em 
que se converteram, cobrindo, em varia
das seções, os múltiplos aspectos da vi
da brasileira e internacional, até que, 
para nossa vaidade, são hoje !eitura 
obrigatória de nossos netos, como já o 
foram de nossos avós. O certo é que sem 
uns, nem outros, não se poderá recons
tituir a História do País, e a eles recor
rem, no silêncio comunicativo das bi
bliotecas, os que estudam o passado, pa
ra explicar o presente e, não raro, ima
ginar o futuro. 

A primeira caractérística que se deve 
assinalar no cinqüentenário de O Globo, 
é que ele foi concebido e surgiu para 
durar, para ser não só opinativo, mas 
igualmente informativo. Vivia a impren
sa do País uma fase difícil, que deter
minara severa censura prévia à impren
sa. Não era, a bem dizer, ora propícia 
para fundar jornais, no máximo para 
conservar, de modo possível, os que so
breviviam. Mais poderosa do que a soma 
de entraves que se erguiam em seu ro
teir<>, no seu e no de tod<>s <>s profissio
nais da época, era a decisão de Irineu 
Marinho. 

Filho do guarda-livros português João 
Marinho C<>elho de Barros, nascera em 
Niterói a 19 de julho de 1876. Ainda no 
Colégio William Cunditt, fundara um 
jornal estudantil, que, como geralmente 
ocorre, durara tanto quanto as famosas 
rosas de Malherbe. Mas era uma vocação 
que aflorava, os traços primeiros de um 
deGtino inafastável. Concluíra os estu
dos n<> Liceu de Humanidades da glo-
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riosa província fluminense, quando, nu
ma viagem ·de ·barca, confidenciou a 
Leal da Costa seu desejo de ingressar no 
jornalismo, e as dificuldades que até en
tão não lograra superar. Lembrou-lhe o 
amigo que a Gazeta de Notícias abrira 
concurso para a revisão. E assim Irineu 
Marinho iniciou sua carreira. Dali se 
transferiu para A Notícia, dirigida por 
aquele exemplar Cândido de Campos, 
cujo nome não posso recordar sem es
palhar sobre sua sepultura as palavras, 
convertidas em flores, de minha grati
dão e de minha saudade. Irineu Mari
nho passou mais tarde para A Tribuna, 
secretariada por Jovino Alves, e afinal 
retornou à Gazeta de Notícias, como 
chefe de reportagem, e depois secretário 
da redação. Foi ali que se lhe cristalizou 
no espírito o desejo de fundar um jor
nal, que levasse ao público diariamente 
a informação e o comentário, jornal de 
maior divulgação, que chegasse a todas 
as camadas sociais. 

Transformando o sonho em realidade, 
aparecia A Noite, em 1911. Como que 
nós, os mais velhos, ainda temos diante 
dos olhos aquele diário movimentado, 
que, gritado pelos jornaleiros, anunciava, 
no dizer espirituoso dos cariocas, que 
terminara o dia. Quando me encontrei, 
no Rio de Janeiro, com A Noite, o ves
pertino passara por diversas mãos, e se 
multiplicava em revistas que foram de
saparecendo, tal a matri-z, aos poucos, 
até que silenciaram definitivamente. 

Irineu Marinho deixara sua direção, 
havia anos. Com antigos companheiros 
de trabalho, lançara-se à nova tarefa. 
E assim surgiu O Globo, nome escolhido 
pelo público, após reuniões preparató
rias realizadas no escritório de advoca
cia de Justo de Moraes e de Herbert Mo
ses. Tive a honra de ser amigo desses 
dois grandes brasileiros. Advogado bri
lhante, meticuloso, de ampla cultura ju
rídica, de alto espírito público, com Jus
to de Moraes muitas vezes me encon
trei no pretório, algumas delas patroci
nando interesses contrários. Dele guardo 
duradoura impressão, inclusive pelo que 
aprendi, no que li e ouvi, e pelo que tive 
de estudar para a ele me opor. Também 
de Herbert Moses, desnecessário será 
traçar o perfil, eis que todos os Srs. Se
nadores lhe acompanharam a vigilante 
e denodada atuacão como Presidente da 
Associação Brasilelira de Imprensa. 

Quando, em 1832, sai do porão do "Ruy 
Barbosa" para a Casa de Detenção do 

antigo Distrito Federal, foi a Moses que 
me dirigi, invocando minha condição de 
jornalista, para que intercedesse por 
minha liberdade, ·e a de meus ·compa
nheiros. E, nos primeiros meses de mi
nha estada no Rio de Janeiro, impedido 
de voltar à terra natal, Herbert Moses 
me retribuía com valiosos cinqüenta mil 
réis os contos e as crônicas que, com 
variados pseudônimos, escrevi para a 
Revista Souza Cruz, que ele dirigia. 
Confesso, Sr. Presidente, que até hoje 
não estou certo se -tais páginas foram 
ou não publicadas. O que sei, de ciência 
própria, e oportuno me parece o mo
mento para confessá-lo, é que, sem 
aquela ajuda, mais tormentosos seriam 
os dias de minha mocidade numa cida
de grande, sem emprego fixo, sem ami
gos poderosos, com os graves encargos 
que sobre meus ombros logo recairiam. 

O Globo, planejado por Irineu Mari
nho no escritório de Justo de Moraes e 
Herbert Moses, apareceu a 29 de julho 
de 1925, e seu criador anunciava, no 
pórtico do primeiro número, que o 
jornal 

"não existirá senão como uma força 
posta incondicionalmente ao serviço 
dos interesses gerais, cônscios todos 
nós, os que nesta casa vamos tra
balhar, das responsabilidades decor
rentes da atitude que assumimos, 
mas muito confiantes em que o nos
so esforço será bem julgado e po
derá concorrer, é óbvio que mo
destissimamente, para o fututro 
esplêndido a que a nossa Pátria tem 
direito." 

Um jornal é como uma família. Um 
só não a constitui. Mas para crescer, 
frondejar, sobreviver, é indispensável 
que alglém assuma as responsabilidades 
maiores. Em O Globo, que começava 
com duas edições diárias, foi Irineu Ma
rinho. Mas, a seu lado, estavam, entre 
outros, Euricles de Matos, Costa Soares, 
Horácio e Manoel Gonçalves, Barros 
Vida!, Eurico de Matos e Valter Prestes. 
o amigo e conselheiro Leal da Costa 
nome que se tornou tradicional entre o,g 
que se dedicaram à imprensa carioca, 
assumira as responsabilidades da gerên
cia. Moses era o diretor-tesoureiro. 

Estava escrito, nas páginas sem per
dão do livro inexorável do destino, que 
Irineu Marinho não veria seu jornal 
completar um mês. Começava o dia 21 
de agosto. Uma voz embargada chama 
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ao telefone Euricles de Matos e lhe dá 
a triste notícia. Surpreendido 'e emocio
nado, o secretário da redação anuncia: 

- "Meus amigos, o Irineu está morto". 
E logo aduziu, com aquela mesma de
terminação que um dia o trouxera da 
Baia, para se afirmar como um dos mais 
altos valores da imprensa brasileira: 
-"Mas sobrevive em O Globo''. 

Caía o comandante supremo, e o 
exército não se dispersava. Euricles de 
Matos assume a direção do jornal e o 
conduz até 5 de maio de 1931, quando a 
morte igualmente reclama sua vida. 
Profissional completo, de espantosa ca
pacidade de trabalho, de fibra excepcio
nal, jornalista total e homem de letras, 
formado na escola baiana de Carlos 
Chiacchio. Euricles contou, desde a pri
meira hora, com o integral apoio de Ro
berto Marinho, a quem, muito moço, 
cabia o encargo de não deixar perecer 
a obra que o Pai construíra com tanto 
entusiasmo, e, especialmente, com tan
to amor. A ele, mais tarde, se juntariam 
os irmãos, Ricardo e Rogério. 

O segredo do jornal, de seu êxito, de 
sua expansão, de sua presença em todos 
os setores de divulgação, resultou de que 
a família de O Gl(}bo, com o desapare
cimento do chefe, longe de diminuir ou 
separar-se, cresceu unida, mediante a 
incorporação de profissionais do mais 
alto valor, com alguns dos quais tive, 
tivemos muitos de nós, a felicidade de 
conviver, e hoje os lembramos com sen
tido pesar. 

Em certo momento, O Globo foi como 
uma colônia intelectual e jornalística 
da Bahia. Nas meses da redação, tra
balhavam Rafael Barbosa, primoroso, 
primorosíssimo, um estilista notável e 
também magnífico poeta; Pinheiro de 
Lemos, dos maiores talentos jornalísti
cos da época; Sodré Viana, perdulário 
de talento, de engenl:).o, um criador; o 
Jesovi que satirizava, em versos de re
cordar-se, os homens e os fatos; Alvaro 
Kilkerry, o carinho, o brilho, a comu
nicabilidade feita homem; Gildásio de 
Oliveira, o esplêndido cronista político, 
acreditado junto a esta Casa, acompa
nhando, vivendo nossos dias de alegrias 
e tristezas. E, para que no pessoal ad
ministrativo, ausente não estivesse a 
Bahia, o velho Sátira personificava, na 
portaria, a solicitude, a prestimosidade 
e a fidelidade. 

O Sr. Ruy Carneiro- P.ermite V. Ex.a 
um aparte, Senador Nelson Carneiro? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com 
muita honra. 

O Sr. Ru,y Carneiro - Fico, natural
mente, constrangido em interromper o 
magnífico relato que V. Ex.a está fazen
do, neste dia em que o Senado dedica a 
primeira parte dos seus trabalhos ao cin
qüentenário do grande jornal brasileiro 
O Gl(}bO. V. Ex.a, com o brilho da sua in
teligência, com esse toque excepcional 
que V. Ex. a possui de grande jornalista 
que o é - porque V. Ex. a é parlamentar, 
8.dvogado, mas, na realidade, V. Ex.a é 
um notável jornalista - tece V. Ex.a, 
então, elogios ao O Globo, citando as fi
guras mais de.s.tacadas dentre aqueles 
que lutaram por esse grande jornal. o 
que desejo, neste aparte, é dizer a v. 
Ex.a que tanto Roberto, como· Rogério e 
Ricardo• Marinho deram uma demonstra
ção ao Brasil, de que eram homens ca
pazes, pois a eles coube a difícil tarefa 
de substituir o eminente jornalista de 
saudosa memória que foi Irineu Marinho. 
Então, uma organização dirigida por 
aquela equipe formidável, cujos nomes v. 
Ex.8 ·Citou: Herbert Moses, Eurícles de 
Matos, e Gildásio de Oliveira, todos bri
lhantes jornalistas, sendo este último um 
grande cronista politico, não poderia 
deixar de ser o órgão de publicidade que 
é, de âmbito nacional e internacional 
sendo daqueles de maior proj eção n~ 
América Latina. Ao congratular-me com 
V. Ex.a, pelo bz:ilhante discurso que está 
pronunciando, quero trazer os aplausos 
da minha terra, a Paraíba, ao grande 
jornal que hoje, brilhante e vitoriosa
mente, ·comemora os seus cinqüenta anos 
de existência. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agra
deço e muito me honra o aparte com que 
V. Ex.a enriquece esta minha modesta 
oração. 

O Sl'l. Luiz Viana - Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com 
muita honra. 

O Sr. Luiz Viana - Eu desejaria se
cundar V. Ex. a não apenas nas aprecia
ções tão justas que faz sobre O Globo, 
mas, sobretudo·, ou também, sobre aque
les nossos velhos amigos e companheiros, 
Eurícles de Matos, Rafael Barbosa, Al
varo Kilkerry, que, de algum modo, àque
la época, como que identificaram O 
Globo com a Bahia, conosco, e, assim, 
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nos sentíamos, igualmente, parte daque
la equipe em que predominavam tantas 
inteligências brilhantes _do jornalismo 
baiano. · 

O Sr. Nelson Carneiro- Muito agra
'deço o aparte com que v. Ex. a enrique
ce estas minhas modestas considerações. 

Mais tarde viria esse admirável Alves 
Pinheiro, hoje na juventude de seus 65 
anos, entrevistador de Papas e Chefes 
de Estado, e que não demoraria em as
sumir a <:hefia da reportagem e, mais 
tarde, a da redação. Três outros altos 
espíritos, que não podem ficar esqueci
dos, e integraram durante anos a famí
lia de O Globo, foram Horácio cartier, o 
espetacular ecumenista da imprensa, de 
uma fantástica versatilidade jornalística, 
capaz de um artigo de fundo, um vibran
te editorial, uma <:rônica de arte, uma 
nota literária, uma crônica social, de tu
do; Eloy Pontes, do elenco de fundado
res, vigoroso articulista, além de festeja
do homem de letras, autor de estudos 
biográficos que até hoje, e por muito 
tempo, servirão de roteiro ou ajuda aos 
que desejaram reviver os personagens 
por ele estudados; e o fino Pereira Rego, 
que tinha o segredo de i'azer amigos ao 
primeiro encontro. Todos esses confra
des, <:om exceção de Alves Pinheiro, que 
Deus prolongue sua vida, já cruzaram a 
linha divisória, que mar·ca os limites da 
terra em que vivemos e inicia a ampli
dão do mundo fantástico e desconhecido 
do além. E, dos que viram nascer, desde 
o primeiro dia, O Globo, e a ele serviram 
sem intermitências, decênios a fio, resta 
este admirável Manoel Gonçalves, muitos 
anos redator politico, meu companheiro 
na bancada de imprensa da Câmara dos 
DeJ?utados, secretário da redação, e cuja 
amizade constitui motivo de júbilo para 
quantos dela desfrutam. 

Permitam-me V. Ex. as, Srs. Senadores, 
que incorpore a essa sucessão de nomes, 
que formaram entre os primeiros da fa
mília de O Globo, de um homem modes
to, serviçal dileto de Ruy Barbosa, das 
figuras mais pitorescas do jornal, e que, 
ao morrer, aos oitenta anos, "um mons
tro de músculos e de ossos, uma fantás
tica resistência física, uma caratonha de 
poucos amigos, mas um coração maior do 
que o resto do corpo", justificou que a 
pena sem par de José Eduardo de Ma
cedo Soares lhe dedicasse o artigo de 
fundo, na primeira página do Diário 
Carioca. Ao evocar Manoel de Jesus, de
sejo homenagear a quantos modestos ser
vidores das oficinas, da distribuição, da 

administração, de múltiplos setores, 
trouxeram, em períodos mais ou menos 
prolongados, sua contribuição anônima 
para que o O Globo pudesse festejar seu 
primeiro cinqüentenário, com a posição 
de ~estaque indiscutível que ·conquistou 
na Imprensa brasileira de todos os tem
pos. 

A morte de Irineu colhera a Roberto 
Marinho, o mais velho dos seus filhos, 
com 20 anos de idade. Sentiu que o seu 
lugar era no jornal, mas'que, antes dele, 
h~ via Euricles de Matos. A precedência 
nao o diminuía. cumpria-lhe realizar 
um largo aprendizado, para dirigir, num 
dia que não desejava próximo, o diário 
que o pai fundara. começou interessan
do-se por todas as fases da elaboração 
das edições diárias, do traçado da pr-i
meira página à notícia mais .corriqueira. 
Costa Soares, que viera de A Noite secre
t~riava a redaço, ãonde Valter Pre~tes fa
Zia reportagens e aprendia violino e Bar
ros Vida!, muito louro e de olhos claros 
co;ntava, suando por todos os poros, oá 
cnmes de amor, romantizando-os de tal 
sorte que todas as vitimas tinham olhos 
verdes. O incomparável Orestes Barbosa 
descrevia, como que lhe dando cores e 
ruídos, um coche fúnebre atravessando 
rua mal calçada do bairr<> de catumbi 
"o magro cocheiro de uniforme escuro: 
des~,otado e poído, o ·corpo· a bailar na 
boleia, num prodígio de flexibilidade re
nal só próprio dessa espécie de conduto
res de defuntos". 

Foi na grande esc<>la que o Pai criara 
que Roberto se fez jornalista, e muito 
cedo, aos vinte. e seis anos, assumia os 
encargos de diretor e redator-chefe, que 
ainda hoje desempenha com reconhecida 
eficiência. Valho-me do depoimento de 
Alves Pinheiro, em notas que me forne
ceu. Roberto Marinho não era só morto 
Euri~les, o chefe, o responsável pélo ves
perlmo~ que se ia afirmando, sempre 
mais, no conceito público: 

"Roberto é que era a alma do jornal. 
Diariamente, às seis da manhã, esta
va na redação, em mangas de cami
sa, lendo os matutinos, anotando, 
mandando fazer reportagens, ditan
do artigos de fundo, comentários, ele 
mesmo escrevendo editoriais, ele 
mesmo indo à oficina para paginar 
com mais arte, mais requinte, mais 
beleza, um diagramador nato, e, em 
seguida, no tosco restaurante do 
Gentil, contíguo à redação deglutia 
entre operários e redatores um alen
tado bife a cavalo." 
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A presença de Roberto. Marinho na di
reção de O Globo tem o forte sinete do 
pioneirismo. É ele quem introduz primei
ro as inovações tecnológicas que vão sur
gindo. Desde a instalação da radiofonia 
em seus carros de reportagem até à uti
lização de computação eletrónica para 
confecção industrial do diário há uma 
constante modernização de material. 
Ainda agora, O Globo acaba de adquirir, 
nos Estados Unidos, o mais avançado 
equipamento de impressão do mundo, até 
~ momento só encomendado por outro 
Jornal, The New York Times. 

Preocupado com os problemas da co
munidade, o grande jornal brasileiro faz 
anualmente dezenas de concorridas pro
moções institucionais, todas com pro·fun
do sentido social ou cultural, como gi
gantescos concertos sinfónicos em praça 
pública ou festas infantis no Natal, reu
nindo a;té 300 mil crianças no· estádio do 
Maracanã. 

Com tiragem diária superior a 250 mil 
exemplares, circulando nos oito e meio 
milhões de quilómetros qua;drados do ter
ritório brasileiro, O Globo é também o 
órgão que lidera o maior complexo de 
comunicação da América Latina, que in
clui a Rede Globo de Telev:lsão e o Siste
ma Globo de Rádio, espalhando, na mes
ma hora, o som e a imagem, na multipli
cação por muitos milhões da informação 
antes permitida apenas aos leitores do 
jornal. 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.8 

um aparte? 
O SR. NELSON CARNEffiO - Com 

muito prazer, nobre Senador. 
O Sr. Heitor Dias - Ao contrário das 

criaturas, as instituições, com o passar 
do tempo, tornam-se cada vez mais for
tes. É o que está V. Ex.a a testemunhar 
com a rec.apitulação de toda a história 
do grande jornal O Globo. V. Ex.a não 
quis ser generoso, quis ser justo e, por 
isso mesmo, não se limitou a registrar a 
data comemorativa do jornal, de lhe elo
giar o nome, de relembrar os seus pri
meiros proprietários, fundadores e dire
tores: V. Ex.a foi mais além, ao traçar 
mais do que o perfil, ,a biografia de 
quantos se puseram a serviço do vitorioso 
vespertino. É que, em verdade, a im
prens?. se faz com o ideal dos seus funda
dores, do equilíbrio e da coragem dos 
seus diretores, mas também com a inspi
ração e a bravura dos seus colaborado
res. Associando-me às homenagens que 
o Senado Federal hoje presta ao grande 

vespertino, congratulo-me com V. Ex.a 
pela oração que está a produzir. Soube 
V. Ex. a valer-se de sua inteligência, dos 
seus conhecimentos e da sua experiência 
- jornalista que também tem sido -
para projetar, nos seus devidos termos, 
~ grande jornal e a grande equipe que o 
mtegrou no passado e a que o integra 
no presente. Muito obrigado. 

O SR. NELSON CARNEffiO - Muito 
exalta a minha or;ação a intervenção do 
nobre Senador Heitor Dias, cujo alto 
conceito nesta Casa o credencia para 
trazer maior brilho a qualquer dos ora
dores que ocupem esta Tribuna. 

Continuando, Sr. Presidente, entre os 
primeiros deveres da boa imprensa, se
não o primeiro, está o da verdade no re
lato do acontecimento. Deturpá-lo, para 
alcançar esse ou aquele objetivo, é erro 
grosseiro, que apenas se corrige, e mal, 
com a retificação imediata. Persistir na 
informação falsa será confundir-se com 
certo tipo de imprensa, que vive de men
tira e dela faz seu programa e seu ideá
rio. Um mesmo fato justifica, bem sei, 
varias versões. Mas o bom profissional 
não é o que escolhe a menos provável, 
p.ara provocar sentimentalismo ou a re
pulsa popular, mas o que se esmera em 
ba teiar as informações, para selecionar 
aquela mais plausível, que melhor se pos
sa casar à realidade. Sei, de ciência 
própria, que essa tem sido a diretriz de 
O Globo, desde que o acompanho, dia a 
dia, em quarenta e três anos de leitura 
sem intermitências. Também não se lhe 
há de imputar, sem grave injustiça, o 
delito de viver da exploração sistemática 
dos dramas que, em todos os tempos e 
sob todos os céus, vive a criatura hu
mana. Não se tingem de sangue suas 
páginas, antes o noticiário tem sempre 
preocupação de ordem social, jamais pa
ra encorajar, antes, justo o contrário, 
para impedir que o desacerto se repetia. 
Foi, sem dúvida, essa orientação segura 
que o ajudou a abrir as portas do triun
fo, e merecer a crescente conf~ança de 
seus leitores, cada dia mais fiéis e mais 
numerosos. 

Um jornal, porém, não é .só o fato. As 
vezes, é só a opinião. Mas um jornal, 
com a destinação de O Globo, há de ser 
também o fato. Lembro meu querido 
amigo Alvaro Catarina, que dissipar;a do 
modo mais agradável quase toda a for
tuna que lhe chegara às mãos, e termi
nara por adquirir as ações de O Impar
cial, da Bahia. Em hora singular de mi
nha carreira, confiou-me a direção da 
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sucursal, no Rio de Janeiro. Nele, a 
preocupa~ão era o fato. Mas o fato fora 
da velha província, porque, explicava, o 
que ali ,acontecia, logo se divulgava, com 
todos os detalhes, o verossímel e o in
verossímel, na Rua Chile. O fato que ín
teressavà ao baiano, exagerava, era o que 
ocorria fora da Bahia, principalmente no 
Rio de J.aneiro. A Bahia cresceu, mudou 
de fisionomia, construiu túneis e rasgou 
avenidas, já não é só a Rua Chile. E ao 
baiano interessa o fato da Bahia. Assim 
certamente pensaria Alvaro Catarina se 
lhe fosse dado ressurgir dentre os mor
tos. 

gativos ao que divulga. Jornal responde 
a indagação, não pergunta. Também 
ne.s.se desacerto não incorreu O Globo. 
Afirmou invariavelmente sua convicção, 
quando necessário. Não transferiu ao 
leitor a dúvida em que acaso se encon
trasse. 

Um jornal, para .sobreviver, não pode 
parar no teJ?pO, tem _de acom:pan.ha~, p.o 
feitio, na d1agramaçao, na diStrlbmçao, 
nas matérias. até mesmo no e.stilo dos 
colaboradores, a evolução técnica, cien
tífica, cultural, econômica, social, politi
ca. Foi essa outra das cau.sas do sucesso 
de O Globo, a ânsia constante de reno
vaçã·o, de acompanhar os novos ritmos, 
de desdobrar-se em vários setores. Eis 
porque Roberto Marinho e seus compa
nheiros de trabalho se podem envaidecer 
de h a ver recriado O Globo, guardando
lhe, é certo, as características originais 
que Irineu traçara, mas apresentando 
um jornal atualizado, com amplo noti
ciário local, nacional e internacional, e 
com promoções ou.s.ada.s, cobrindo, com 
seus repórteres, todos os grandes aconte
cimentos, na guerra e na paz, no.s es
portes e nas assembléias científicas, pelos 
cinco continentes do mundo, onde quer 
que haja um fato que .seja notícia, um 
episódio que justifique cobertura espe
cial, um "furo" jornalístico que não lhe 
deva escap,ar. 

Um jornal diário, moderno, vibrante, 
repito, não é somente o fato. É o co
mentário que o fato suscita, a lição que 
dele se pode recolher, o ensinamento que 
dele se retira. Foi o que me aconselhou 
Azevedo Amaral, quando a exuberante 
clarividência de seu espírito superava a 
noite sem fim que enchera de trev.as seus 
olhos ansiosos de ver. E é, sobretudo, a 
opinião. A coragem de tomar uma posi
ção nas horas de incerteza. De fugir dos 
nãos e dos sins, das frases redondas que 
nada concluem, do jogo cuidadoso e ren
dilhado de palavras, que servem tanto .a 
Deus, como ao Demônio. Também desse 
pecado se livrou o jornal de Irineu Ma
rinho. Suas posições foram sempre cla
ras, ainda em horas temerárias. Colo
cou-se na luta sem tréguas contra o co
munismo. Combateu, de frente, o inte
gralismo, quando os "camisas verdes" 
pareciam caminhar para o poder. Opôs
se frontalmente aos extremismos, da di
reita e da esquerda, convencido de que o 
regime totalitário, qualquer que ele seja, 
visa a aviltar o homem no que ele tem 
de mais sagrado: a liberdade de pensar 
e de viver. 

Fez amigos e inimigos, mas opínou, 
não se omitiu. Assim tem sido .sempre. 
Um jornal deve .ser o pensamento de 
muitos, melhor será que seja o pensa
mento da maioria. Mas dificilmente sig
nific.ará, salvo casos excepcionais, o pon-
to de vista da unanimidade. Se assim 
fora, bastaria um só, para traduzir o 
consenso generalizado. Ei.s porque nem 
sempre cada um de nós aceitou, como as 
melhores, as colocações politic.as ou eco
nômicas de O Globo. Se muitos aplaudi
ram a muitas, outros de outras divergi
ram 

Grave defeito do jornalista, ensinou
me Mestre Vitorino, dos melhores cozi
nheiros de jornal que o Rio de Janeiro 
conheceu, reside em dar títulos interro-

Abrigado sob o slogan, que adotou, de 
ser "o maior jornal do país", aí está 
O Globo na radiosa mocidade de .seus 
cinqüenta anos, a recolher, de todos os 
recantos do país, os votos de congratula
ções, ,a que esta Casa, em boa hora, quis 
juntar os seus, nesta sessão comemo
rativa, em que tenho a honra de tradu
zir as felicitações do Movimento Demo
crático Brasileiro. 

Como naquele triste 21 de agosto de 
1925 valho-me, Sr. Presidente, das pala
vras' de Euricles de Matos, ao dirigir-se a 
seus comp,anheiros de trabalho; - "Meus 
amigos o Irineu está morto. Mas sobre
vive e~ O Globo". E, ajunto, sobreviverá 
enquanto o alto e nobre espírito de Iri
neu Marinho continuar inspirando aos 
que têm a responsabilidade de honrar
lhe o nome, reverenciar-lhe a memória 
e seguir-lhe o exemplo. (Muito bem! 
Pa.lm.as.) 

O SR. PRESIDENTE .(MagaJhãe}~ Pinto) 
- A Presidência, em nome da Mesa, as
socia-se às homenagens prestadas pelo 
Plenário ao jornal O Globo, fundado por 
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Irineu Marinho, e congratula-se com os 
seus funcionários destacando a ação 
dinâmica e eficiente do Sr. Roberto Ma
rinho e dos demais Diretores nos meios 
de comunicação do nosso País. 

Comparecerem mais os Srs. Sena
dores: 

José Guiomard - Virgílio Távora 
- Dinarte Mariz - Eurico Rezende 
- Franco Montoro - Orestes Quér-
cia. 

O SR. PRESIDENTE (l\iagalhies Pinto) 

- O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder, à 
leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER 
N.o 210J de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o OfíciC> "S" n.0 26, de 
1975 (Ofício n.0 12/P/MC, de 13-6-75, 
no Supremo Tribunal Federal), do 
Sr. Presidente do STF, remetendo 
cópias de notas taquigráficas e do 
acordão proferido por aquela Egré
gia Corte nos autos do Recurso Ex
traordinário n.0 78.568, do Estado do 
Amazonas, o qual declarou a incons
titucionalidade do art. 119 da Cons
tituição daquele Estado, na redação 
da E.C. n.0 1, de 30 de setembro de 
1970. 

Relator: Sr. José Lindoso 

Com o Ofício n.O 12, de 1975, o Sr. Pre
sidente do Supremo Tribunal Federal co
municou ao Senado, para os fins do art. 
42, VII, da Constituição Federal, que 
aquela Corte, apreciando o Recurso Ex
traordinário n.0 78.568, do Estado do 
Amazonas, declarou a inconstitucionali
dade do art. 119 da Constituição daquele 
Estado, na redação da Emenda Constitu
cional n.o 1, de 30-9-70. 

A mencionada comunicação se fez 
acompanhar das notas taquigráficas e do 
acordão proferido nos autos do R.E. n.0 

78.568. 

Verificamos, ao examinar a matéria, 
que a decisão da Egrégia Corte de Justi
ça, ao considerar a inconstitucionalidade 

do referido dispostivo - art. 119, da 
Constituição do Estado do Amazonas -, 
assim procedeu, porque referindo-se ele 
à composição do Tribunal de Contas do 
Amazonas, extravasou do modelo federal 
(art. 72, § 3.0 da Constituição Federal), a 
que era obrigado a seguir, na forma do 
art. 200 da nossa Lei Maior. 

Os autos obedecem aos aspectos for
mais estabelecidos no art. 116 da Cons
tituição e a decisão transitou em jul
gado. 

Assim sendo e, em cumprimento ao 
que determina o art. 42, VII, da Consti- · 
tuição Federal, combinado com o art. 100, 
II do Regimento Interno do Senado, 
apresentamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.0 33, de 1975 

Suspende a execução do art. 119 da 
Constituição do Estado do Amazo
nas, declarado inconstitucional por 
decisão do Supremo Tribunal Fe
deral, de 27 de fevereiro de 1975. 

Art. único - É suspensa a execução do 
art. 119 da Constituição do Estado do 
Amazonas, na redação da Emenda Cons
titucional n.0 1, de 30 de setembro de 
1970, declarado inconstitucional por de
cisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, prolatada aos 27 de fevereiro de 
1975. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 
1975.- Accioly Filho, Presidente- José 
Lincloso, Relator - Helvídio Nunes -
Dirceu Cardoso - Gustavo Capanema -
Nelson Carneiro- Leite Chaves- Hei
tor Dias. · 

PARECER 
N.o 211, de 1975 

da Comissão de Relações Exterio
res, sobre o Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 7, de 1975, (n.0 8-B de 
1975, na Câmara dos Deputados) que 
"aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica fir
mado entre a República Federativa 
do Brasil e a República de Gana, em 
Acra, em 7 de novembro de 1974". 

Relator: Sr. Gilvan Rocha 

Com a Mensagem n.o 27, de 19 de fe
vereiro de 1975, o Senhor Presidente da 
República encaminhou ao Congresso Na
cional, para o fim previsto no art. 44, 
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item I, da Constituição Federal, o texto 
do Acordo Básic.o de Cooperação Técnica 
e Científica, firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República de 
Gana, em Acra, em 7 de novembro de 
1974. 

Referida Mensagem se faz acompa
nhar de Exposição de Motivos do Sr. :MI
nistro de Estado das Relações Exteriores, 
na qual S. Ex.a resalta a conveniência e 
o interesse do País em ratificar o ato in
ternacional em apreço. 

Submetido à apreciação da Câmara dos 
Deputados, foi o texto aprovado sem res
trições. 

Na parte preambular do Acordo, os 
Governos, após reafirmarem sua convic
ção nos ideais enunciados na carta das 
Nações Unidas, revelam a intenção de 
fortalecer os laços de amizade existen
tes entre os dois povos e de promover o 
intercâmbio das experiências adquiridas 
nos campos técnico, científico e de ser
viços administrativos e de direção. 

O objetivo colimado pelo tratado será 
alcançado em duas etapas: 

1.° Com a organização de visitas de 
funcionários de alto nível, responsáveis 
pela formuulação e implementação de 
planos de desenvolvimento nacional em 
seus respectivos países, o que permitirá 
conhecer o estágio de evolução alcan
çado nos campos da agricultura, indús
tria, ciência e administração pública. 

2.0 ) Com o estabelecimento de um in
tercâmbio de informações sobre temas de 
interesse comum; pessoal e equipamento 
técnico especializado; e quadros profis
sionais para fins de aperfeiçoamento. 

A recepção dos técnicos e quadros es
trangeiros poderá ser feita através da 
implementação de um sistema de bolsas 
de estudo. A missão do pessoal desig
nado para estes programas poderá ser 
a de desempenhar funções operacionais, 
executivas e de direção como também a 
de realizar trabalhos de pesquisa, trei
namento ou ensino. 

As partes se comprometem a dispen
sar aos respectivos nacionais os mesmos 
privilégios, isenções e imunidades que 
são concedidos a outros que se encon
trem em missão oficial de cooperação. 

O ajuste sob exame não prevê prazo 
de duração, sendo entretanto, facultado 
às partes contratantes denunciá-lo a 

qualquer momento, caso em que deixa
rá de vigorar 90 dias após a data em que 
a comunicação for recebida pela outra 
parte. 

Nos últimos anos, a politica exterior 
brasileira vem se firmando no sentido de 
estabelecer novas áreas de interesses com 
países cujo relacionamento, até então, 
mantínhamos um estágio meramente 
protocolar. 

Insere-se, neste contexto, a aproxima
ção com os países da Africa Subsaárica 
com os quais temos, além de tudo, for
tes vínculos de ordem afetiva, étnica e 
cultural. 

Acreditamos que o presente ato inter
nacional marca mais uma etapa no ca
minho de um amplo entendimento, 
cooperação e intercâmbio entre os dois 
povos. o que só poderá reverter em be
nefício comum no futuro. 

Ante o exposto, somos pela aprovação 
da matéria, na forma do Projeto de De
creto Legislativo apresentado na outra 
Casa do Congresso Nacional. 

Sala das Comissões, em 18 de junho de 
1975. - Senador Daniel Krieger, Presi
dente - Senador Gilvan Rocha, Relator. 

- Saldanha Derzi - Luiz Viana - José 
Sarney - Virgílio Távol'a - Arnon de 
Mello - João Calmon - Mendes Canale 
- Itamar Franco. 

PARECER 
N.o 212, de 1975 

da Comissão de Educação e Cultu
ra, sobre o Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 7, de 1975. 

Relator: Sr. Tarso Dutra 

O Acordo Básico de Cooperação Técni
ca e Científica, firmado entre a Repú
blica Federativa do Brasil e a República 
de Gana, em Acra, a 7 de novembro de 
1974, é objeto do Projeto de Decreto Le
gislativo número 8-B, de 1975. 

Nos termos constitucionais, deve ser 
aprovado pelo Congresso Nacional, para 
que passe a vigorar no Brasil. A Câmara 
dos Deputados já o aprovou em 5 do 
corrente mês. 

Essa convenção binacional permitirá, 
segundo informa o Ministério das Rela
ções Exteriores, o intercâmbio de expe
riências e conhecimentos específicos 
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adquiridos pelos dois países nos campos 
industrial, agrícola, cientifico e de ad
ministração pública, e prevê as modali
dades de elaboração de programas de 
cooperação técnica. 

É, sem dúvida, um entendimento da 
mais alta importância para ambos os Es
tados signatários. Embora o compromis
so seja de caráter bilateral e, portanto 
recíproco, como é usual em tais instru
mentos, é compreensível que o doador 
de experiência será, no caso, realmente, 
apenas o Brasil. Mas, estará implícito, 
certamente, nessa estimável cooperação,. 
o dever da solidariedade com uma nação 
menos desenvolvida do que a nossa. E, 
com ela, o Brasil dará seguimento à há
bil política, intensificada recentemente, 
de maior entendimento, amizade e inter
câmbio com as novas comunidades na
cionais africanas. 

Pelo exposto, somos de parecer favo
rável à aprovação do Projeto . 

Sala das Comissões, em 19 de junho de 
1975. - Gustavo Capanema, Presidente 
-Tarso Dutra, Relator- Arnon de Mel
lo - Mendes Canale - João Calmon -
Helvídio Nunes. 

PARECER 
N.0 213, de 1975 

da Comissão de Relações Exterio
res, sobre o Projeto de Decreto Le
gislativo n.O 8 de 1975 (n.o 9-B na 
Câmara dos Deputados) que "aprova 
o texto da Convenção para a Prote
ção dos Produtores de Fonogramas 
contra a Reprodução não Autorizada 
de seus Fonogramas, aprovada a 29 
de outubro de 1971." 

Relator: Sr. João Calmon 

Esta Comissão é chamada a opinar so
bre a Mensagem Presidencial n.0 25, de 
1975, que submete à ocnsideração do C:on
gresso Nacional, na conformidade do 
disposto no art. 44, item I, da Consti
tuição Federal, o texto da "Convenção 
para Proteção aos Produtores de Fono
gramas contra a reprodução não autori
zada de seus Fonogramas, aprovada em 
29 de outubro de 1971, e firmada pelo 
Brasil por ocasião da Conferência In
ternacional de Estados sobre a Prote
ção dos Fonogramas, realizada em Gene
bra, de 18 a 29 de outubro de 1971". 

A matéria vem acompanhada de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de 

Estado das Relações Exteriores, na qual 
S. Ex.a, após ressaltar que o instrumen
to visa a propiciar adequada proteção 
aos produtores de fonogramas, autores, 
artistas, intérpretes ou executantes con
tra reproduções ilícitas de fixações sono
ras, informa que 

"A questão relativa à proteção de fo~ 
nogramas já fora tratada na Con
venção de Roma, de 26 de outubro 
de 1961, da qual o Brasil é parte. En
tretanto, por sua complexidade, essa 
Convenção reuniu, até agora, poucas 
adesões. De qualquer modo, a Con
venção de Genebra, ora submetida, 
em nada impede uma aceitação mais 
ampla da Convenção de Roma." 

A prática crescente de reproduções não 
autorizadas de fonogramas, com eviden
te prejuízo e descaso pelos legítimos di
reitos dos autores, intérpretes e produ
tores, levou diversos Estados a convoca
rem uma Conferência sobre a matéria, 
realizada em Genebra, em 1971, da qual 
resultou o texto ora submetido a nosso 
exame. 

O princípio consagrado no presente 
texto é o de que cada Estado se obriga 
a proteger os direitos autorais dos na
cionais dos outros Estados Contratantes 
em matéria de reprodução e importação 
de fonogramas. 

Os modos e os meio a serem utilza
dos para que tal finalidade seja atingi
da, serão aqueles previstos nas respecti
vas legislações nacionais, acometidas, 
também, do direito de fixar a duração 
específica da proteção outorgada. 

Por força do disposto no art. 5.0 , as 
formalidades porventura exigidas na 
legislação interna "como condição da 
proteção dos produtores de fonogramas 
serão consideradas satisfeitas se todas 
as cópias autorizadas do fonograma que 
forem distribuídas ao público, ou o in
vólucro que as contiver, levarem uma 
menção constituída pelo símbolo (P) 
acompanhad<J da indicação do ano da 
primeira publicação". 

o sistema de licenças obrigatórias só 
será admitido nos seguintes casos: 

a) Se a reprodução destinar-se ao uso 
exclusivo do ensino ou da pesquisa cien
tífica; 

b) Se a licença somente for válida pa
ra a reprodução no território do Estado 
Contratante, cuja autoridade competen-



-522-

te outorgou a licença, não se estenden
do à exportação de ·cópias; 

c) Se a reprodução, feita em conformi
dade com a licença, der direito a uma. 
remuneração equitativa, que será fixada 
pela referida autoridade, levando em 
conta, entre outros elementos, o núme
ro de cópias que serão realizadas. 

O art. 7.0 estabelece uma regra de 
hermenêutica, ao estipular que a Con
venção não pode ser interpretada no 
sentido de estabelecer limitação ou de 
causar prejuízo à proteção outorgada 
aos direitos autorais pela legislação in
terna ou por outros atos internacionais. 

A exigência contida no § 4.0 do art. 9, 
segundo a qual: 

"Fica estabelecido que um Estado, 
desde o momento em que se vincular 
pela presente Convenção, deverá es
tar em condições de, em conformida
de com sua legislação interna, exe
cutar as disposições da Convenção". 

Não apresenta maiores dificuldades 
para o Brasil, tendo em vista o afirmado 
na Exposição de Motivos: 

"A revisão· que se submeteu a legis
lação interna brasileira sobre direi
tos autorais, revisão consubstancia
da na Lei n.O 5. 988, de 14 de dezem
bro de 1973, em nada conflita com o 
texto da presente Convenção, con
forme parecer do Ministro da Justi
ça constante do Aviso n.0 704, de 4 
de dezembro de 1974, do Senhor Mi
nistro Armando Falcão ao Senhor 
Ministro Chefe do Gabinete Civil da 
Presidência da República". 

Nas últimas décadas, os Estados senti
ram a necessidade de adaptar suas re
lações internacionais às novas circuns
tâncias econômico-histórico-políticas. O 
desenvolvimento dos meios de transpor
te e comunicações acarretou um maior 
contato entre os povos, bem como um 
maior interrelacionamento em todos os 
campos da atividade humana. 

Como não poderia deixar de ser, con
flitos de interesses surgiram, e surgem 
a todo momento, estando a demandar 
instrumentos hábeis, capazes de disci
pliná-los. 

Este o motivo pelo qual as Nações são 
cada vez mais levadas a elaborar nor
mas supra estatais, de modo a ordenar 
a vida internacional. 

O presente instrumento, redigido se
gundo os moldes usuais adotados, vem 
complementar uma já extensa rede de 
compromissos, reciprocamente assumi
dos, no campo da proteção do direito au
toral. 

Nada há que possa ser oposto ao ato 
internacional em apreço. 

Diante do exposto somos pela aprova
ção do texto, na forma do presente Pro
jeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, em 18 de junho 
de 1975. - Daniel Krieger, Presidente. -
João Calmon, Relator. - Virgílio Távo
ra - Luiz Viana - Arnon de Mello -
Mendes Canale - Gilvan Rocha - Ita
mar Franco - Saldanha Derzi. 

PARECER 
N.0 Z14, de 1975 

da Comissão de Educação e Cultu
ra, sobre o Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 9-B, de 1975. 

Relator: Sr. Tarso Dutra 

o Projeto de Decreto Legislativo núme
ro 9-B, de 1975, já aprovado pel~ Câm~
ra dos Deputados, vem, agora, a consi
deração do Senado Federal, para a final 
revisão. 

Colima essa proposição o referendo, 
pelo Congresso Nacional, nos termos do 
art. 44, item I, da Constituição Federal, 
da "Convenção para Proteção dos Pro
dutores de Fonogramas, contra a repro
dução não autorizada de seus fonogra
mas", aprovada em Genebra, a 29 de ou
tubro de 1971, e firmada pelo Brasil. 

Por "fonograma" entende-se, segundo 
o texto da Convenção, qualquer fixação 
exclusivamente sonora dos sons prove
nientes de uma execução ou de outros 
sons. "Produtor de fonogramas" é a pes
soa física que, em primeiro lugar, fixa os 
sons provenientes de uma execução ou 
de outros sons. "Cópia", o suporte que 
contém sons capitados direta ou indire
tamente de um fonograma e que incor
pora a totalidade ou uma parte substan
cial dos sons fixados no fonograma. E, 
finalmente, "distribuição ao público", 
qualquer ato cujo objeto seja oferecer 
cópias, direta ou indiretamente, ao pú
blico em geral ou a qualquer parte do 
mesmo. 

Com esses conceitos definidos na Con
venção, já subscrita por vários paises, o 
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que a Conferência de Genebra (1971) de
sejou alcançar foi a proteção, no cam
po internacional, aos produtores de pro
gramas, autores, artistas intérpretes ou 
executantes, "contra a reprodução ilíci-

. ta de fixações sonoras". 
É instrumento que está a merecer 

apoio do Poder Legislativo, para que 
possa, sem tardança, entrar em vigor no 
Brasil, que o subscreveu, tendo em vista 
seus precisos e acertados objetivos. 

Somos, assim; de parecer favorável à 
aprovação da proposta pelo Poder Exe
cutivo, nos termos do Projeto de Decre
to Legislativo 9-B, de 1975. 

Sala das Comissões, em 19 de junho de 
1975. - Gustavo Capanema, Presidente 
- Tarso Dutra, Relator - Arnon de 
Mello - Mendes Canale - João Calmon 
- Helvídio Nunes. 

PARECER 
N.0 215, de 1975 

da· Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 33, de 1975, que "consi
dera insalubres as atividades dos 
operadores de telex e teletipo e dá 
outras providências". 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 

O projeto em tela, de autoria do no
bre Senador Nelson Carneiro, pretende 
sejam consideradas insalubres as ativi
dades dos operadores de telex e teletipo, 
com base em que guardam semelhança 
com as exercidas na telegrafia e radio
telegrafia, cujos serviços estão contem
plados no Quadro XI - Operações Di
versas, anexo à Portaria n.0 491, de 16 
de setembro de 1965, do então Ministé
rio do Trabalho e Previdência Social. 

Justificando a providência, ressalta o 
nobre Autor do projeto: 

"A legislação trabalhista brasileira, 
consagrando a tese acima, determi
na sejam consideradas atividades 
insalubres enquanto não se verificar 
haverem sido inteiramente elimina
das as causas da insalubridade -
aquelas que, por sua própria natu
reza, condições ou métodos de tra
balho, exponham os empregados a 
agentes físicos, químicos ou biológi
cos nocivos (art. 209 da CLT). 
A declaracão de insalubridade de de
terminadâ atividade ou operação, 
como simples motivo para o paga-

mento de adicionais, é pois conde
nável. 
Todavia, o receio de enfrentar o pro
blema anterior, jamais deverá servir 
de base à recusa da compensação fi
nanceira para aqueles que, sem som
bra de dúvida, executam tarefas ca
pazes de produzir danos à saúde. 

Ora, conforme ficou registrado, os 
operadores de telex e de teletipo, da 
mesma forma que os telegrafistas e 
radiotelegrafistas, desenvolvem um 
tipo de atividade altamente estafan
te. Justifica-se, destarte, a providên
cia determinada no art. 1.0 da pro
posição, de reconhecimento da exis
tência de insalubridade no trabalho 
dos primeiros, semelhante ao que já 
se fez em relação a·os segundos." 

O aspecto constitucional da medida 
não suscita qualquer contestação. 

Quanto à juridicidade, porém, cumpre 
examiná-la à luz do disposto no art. 209, 
in fine, da Consolidação das Leis do Tra
balho, in ver bis: 

"Art. 209 - Serão consideradas ati
vidades e operações insalubres, en
quanto não se verificar haverem de
las sido inteiramente eliminadas as 
causas de insalubridade, aquelas, 
que, por sua própria natureza, con
dições ou métodos de trabalho, ex
pondo os empregados a agentes fí
sicos, químicos ou biológicos noci
vos, possam produzir doenças e 
constem dos quadros aprovados pelo 
Diretor-Geral do Departamento Na
cional de Segurança e Higiene do 
Trabalho." 

Com efeito, a providência ora propos
ta, sem revogar o dispositivo menciona
do, pretende incluir no Quadro anexo à 
Portaria n.0 491, de 16 de setembro de 
1965, do MTPS, as atividades laborais 
dos operadores de telex e teletipo. 

Parece-me, entretanto, que tal inclu
são esbarra na letra de lei, que exige 
para apuração da insalubridade que a 
atividade ou operação possa produzir 
doenças, definidas e compreendidas no 
citado Quadro. , 

A Portaria n.0 491, de 1965, depois de 
repetir, no art. 1.0 , o texto do art. 209 
da CLT, estabelece nos §§ 1,0 e 2.0 : 

"§ 1.0 -A caracterização da insalu
bridade e os meios de proteção do 
empregado serão determinados pela 
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repartição competente em seguran
ça e higiene do trabalho ou por esta 
h_9mologados,_quando fixados por ór
gaos credenciados, nos casos de con
vênios. 
§ 2.0 - Na caracterização da insalu- . 
bridade será levada também em con
sideração a verificação quantitativa 
do agente insalubre, quando for o 
caso, obedecendo-se a normas fixa
das e revistas anualmente pelo De
partamento Nacional de Segurança 
e Higiene do Trabalho." 

De outra parte, o Decreto-Lei n.0 389, 
de 26 de dezembro de 1968, após estabe
lecer que, "argüida em juízo, insalubri
dade ou periculosidade de atividades ou 
operações ligadas à execução do traba
lho, proceder-se-á à perícia técnica para 
os efeitos do disposto no art. 209 da 
Consolidação das Leis do Trabalho ... " 
(art. 1.0 ), estatui: 

"Art. 2.0 - A caracterização e a 
classificação da periculosidade e da 
insalubridade, segundo as normas e 
os quadros elaborados pelo Departa
mento Nacional de Segurança do 
Trabalho, serão feitos por médico ou 
engenheiro devidamente habilitados 
em questões de higiene e segurança 
do trabalho e designados por aut·o
ridade judiciária." 

É certo que, dentro do princípio da 
hierarquia da norma jurídica, a lei or
dinária se equipara ao decreto-lei e se 
superpõe à portaria ministerial, mas 
não a outra da mesma natureza, sem 
que esta resulte revogada, expressa ou 
tacitamente, pela posterior. 

O acolhimento da providência esta
belecida no art. 1.0 do projeto acarre
taria a esdrúxula situação de colocar 
o DNSHT, órgão técnico especializado, 
em posição de mero ratificador e fis
calizador de regras imperativas, esva
ziado de suas atribuições e tarefas mais 
importantes. 

Ao cabo de contas, não deve caber 
à lei, mas a órgão técnico competente, 
dizer se determinada atividade ou ope
ração pode ser, ou não, considerada in
salubre ou periculosa. 

A lei define e disciplina o fato, mas 
não o pode criar. 

A eventual pretensão dos empregados 
em determinada área de atividade, de 
se verem beneficiados pela caracteriza
ção do tipo de trabalho que exercem 

como insalubre, deve ser dirigida direta
mente ao órgão especializado que, depois 
do estudo aprofundado da nocividade da 
tarefa, expedirá sua conclusão. o inde
ferimento ensejará à classe preterida o 
recurso ao Ministro do Trabalho, nada 
impedindo a adoção de medida judicial 
cabível, se a denegação violar a lei. 

No caso, não há falar em restrição à 
função legislativa do Parlamento, senão 
em hipótese concreta de proposição que 
esbarra em texto legal vigente, o que 
acarreta a sua injuridicidade. 

O parecer, pois, é pela constituciona
lidade do Projeto de Lei n.0 33, de 1975 
mas não recomenda a tramitacão do 
mesmo pela injuridicidade incontOrnável 
que encerra. 

Sala das Comissões, em 25 de junho 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente -
Helvídio Nunes, Relator - José Lindcso 
- Dirceu Cardoso, com restrições -
Nelson Carneiro, vencido - Leite Chaves 

Gustavo Capanema - Heitor Dias. 

PARECER 
N.0 216, de 1975 

da Comissão de Educação e Cul
tura, S~Qbre a Indicação n.0 5, de 
1974, do Sr. Senador Nelson Carnei
ro, indicando, na forma regimental, 
que a Comissão de Educação e Cul
tura promova convites a autoridades 
educacionais do País, com o objetivo 
primordial de colocar o Senado Fe
deral plenamente informado da Pro
blemática da Educação Nacional. 

Relator: Sr. João Calmon 

O meu parecer é plenamente favorável 
a esse projeto do Senador Nelson Car
neiro. A minha dúvida, apenas, reside 
num ponto: se nós devemos promover 
o seminário nos moldes do realizado re
centemente, pela Comissão de Minas e 
Energia, o Seminário da Política Mine
ral do Pais, que se estendeu de segunda 
a sexta-feira, ou se devemos adotar a 
técnica utilizada pela Comissão de Eco
nomia, que promove uma série de con
ferências, uma por semana, no decorrer 
de seis meses. Cabe à Comissão decidir 
qual a forma mais conveniente. 

Considero da maior importância a in
dicação do Senador Nelson Carneiro, 
porque no âmbito desta Comissão, nós 
poderemos debater com os especialistas 
em matéria de educação todos os proble
mas da educação que nos preocupam. 
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Sou, portanto, favorável à Indicação 
n.0 5, de 1974. 

Sala das Comissões, em 19 de junho 
de 1975. - Tarso Dutra, Presidente _ 
João Cahnon, Relator- Gustavo Capa
nema - Arnon de Mello - Mendes Ca
nale - Helvídio Nunes. 

PARECER 
N.0 217, de 1975 

da Comissão de Educação e Cul
tlll'a, sobre o Projeto de Lei d:t Câ
mara n.0 27, de 1975 (n.0 1.344-B de 
1973, na origem), que "Dispõe s~bre 
o mandato de Reitores, Vice-Reito
res, Diretores e Vice-Diretores das 
Instituições particulares de ensino 
superior''. 

Relator: Sr. Tarso Dutra 

O Projeto de Lei n.0 1.344-B de 1973 
de autoria do Deputado Alfeu GasparinÍ 
e já aprov~do pela Câmara dos Depu- . 
tados, propoe que seja excluído do dis
posto no art. 16, itens 1 e 2, da Lei 
n:.0 5,. 540, de 1968, o tempo de perma
nenCia em seus cargos, de Reitores Vice
Reitores, Diretores e Viee-Diretor~s das 
instituições particulares de en.sino su
perior. 

No exerc~cio de s~a~ funções, se apro
vado o proJeto, os dmgentes das univer
sidades privadas e das escolas isoladas 
de ensino superior, não ficarão sujeitos 
à limitação de praZ<J para exercício de 
seus mandatos. 

O estatuto ou o regimento de cada 
instituição haverá de dispor a respeito 
da matéria sem quaisquer restrição ou 
influência advinda da lei. 

A proposição não tem endereço contra 
normas expressamente estabelecidas se
não para os dirigentes das universida
des ou escolas isoladas oficiais. Foi o 
egrégio Conselho Federal de Educação 
que, no uso de suas atribuições inter
pretativas e normativas (Lei n.0 5. 540 
art. 46; Decreto-Lei n.0 464, de 11 de fc~ 
vereiro de 1969, art. 14) entendeu, em 
pronunciamento de abril de 1973, que o 
preceituado no art. 16 e seus itens era 
aplicável às instituições particulares de 
ensino superior - universidades e esco
las isoladas. 

Parece que a proposição legislativa ora 
proposta, em que pese a seus defeitos de 
redação, está a merecer a aprovação por 
esta Casa revisora. A conveniência, com 
efeito, de dispor a respeito dessa maté-

ria deverá ser, no sistema particular de 
ensinoO, de cada Universidade ou escola 
isolada. O Governo ditará as normas 
para ~eu sistema de ensino superior. É 
mduv1dosa a vantagem da temporarie
dade das funções eletivas, quaisquer que 
elas sejam. Mas, no caso, deverá caber 
à entidade, conforme o caso, a livre 
apreciação dessa utilidade, a menos que 
se admita a franca interv:enção, não 
salutar, do Poder Público no funciona
mento· da instituição privada de ensino. 
.Tá o Poder Público mantém ·uma viva. 
competição com o ensino privado, arre
batando-lhe os recursos docentes que 
lhe seja possível, à força de lhes des
tinar melhor remuneracão. Limitar ain
da, os mandatos universitários, será se
guramente mais uma forma de intervir 
para oprimir o ensino particular. E, com 
isso, talvez, alcançar a maior evasão de 
valores de docência, com sua avccacão 
para a universidade oficial. • 

Face ao exposto, somos de parecer fa
vorável à apmvação do Projeto n.0 27, 
de 1975, com a censura que à sua reda
ção certamente fará a Oomi.ssão própria, 
se o mesmo resultar aprovado nesta 
Casa. 

Sala das Comissões, em 19 de junho 
de 1975. - Gustavo Capanema, Presi
dente - Tarso Dutra, Relator - Arnon 
de Mello - João Cahnon - Mendes Ca
nale - Helvídio Nunes. 

PAR.EC!J:R 
N.0 218, de 1!,175 

da Comissão de Economia, sobre a 
I:1fensa3'em n.o 112, de 1975 (n.0 •••• 

177175- na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo 
ao exame do Senado Federal, pro
pGsta do Se:r..hcr :Ministro de Estado 
da Fazenda, para que seja autoriza
do o Go.verno do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar em ............. . 
Cr$ 3. 500.000.000,00 (três bilhões e 
quinhentos milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Sr. Vasconcelos Torres 

O Senhor Presidente da República, de 
acorc:J com o que dispõe o art. 42, item 
VI, da Constituição, atendendo à Expo
sição de Mot.1vos do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda (EM n.0 202, de 1975), 
submete ao exame do Senado Federal, 
proposta no sentido de que seja autoriza
do o Governo do Estado do Rio de Ja-



-526-

neiro a elevar em Cr$ 3.500.000.000,00 pelo Decreto-Lei n.0 22, de 15 de março 
<três bilhões e qui;nhentos ~ilhões de de 1975; 
cruzeiros) o montante de sua dlvida con- c) resgate de todos os Títulos da Di
solidada mediante a colocação de .. · · · · vida Pública Fundada Interna, sem cláu
Cr$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e qu~- · sula de correção monetária; 
nhentos milhões de cruzeiros) em Obn-
gações Reajustáveis do Tesouro do Es- d) renegociação da Dívida, com o ob
tado do Rio de Janeiro _ ORTRJ, e pe- jetivo de redução de seus custos e es
la contratação de emprést~mo _junto, a calonamento adequado à realidade fi
instituições financeiras nacionrus, ate a nanceira do Estado; 
importância de Cr$ 1.000.000.000,00 (um e) eliminação do custeio como fonte 
bilhão de cruzeiros), destinado a sanear de endividamento; 
financeiramente o Estado. f) eliminação do financiamento com-
2. Ao fundamentar o pedido, o Chefe pulsóri·o, através de atrasos de pagamen
do Executivo estadual infQnna que é em- to a funcionáriQs, fornecedores e emprei
penho do "atual Governo do Estado do teiros; 
Rio de Janeiro na promoção do sanea- g) exame dos atuais contratos, visan
mento financeiro do Estado e que tal sa- do à eliminação de todas as vinculações 
neamento, hoje em execução, constitui de receitas para garantia de liquidez da 
condição básica para a aceleração do de- Dívida." 
senvolvimento do Rio de Janeiro, visando 
ao engajamento do Estado ao modelo 4. Foram efetivadas outras providên
econômico e social do País". c:ias para assegura.r ao Estado perfei~o 

contvole financeiro; uma delas, atraves 
3. Prossegue o mesmo documento que do Decreto-Lei n.0 20, de 15 de março de 
"como escopo de obter para o Tesouro do 1975, que dispõe sobre a Unidade de Te
Estado o controle da Dívida Pública Es- souraria e a Execucão Financeira do Es
tadual, estão sendo implantadas as se- tado, possibilitandÕ a reunião de todos 
guintes medidas: os recursos financeiros do Estado em 

a) centralização das operações de uma única conta. 
crédito das entidades da Administração 5. Os quadros seguintes espelham a 
Pública Estadual na Secretana de Es- evolução da receita tributária do Estado 
tado da Fazenda, conforme o Decreto- no período de 1972 a .1974, "demonstrando 
Lei n.0 20, e Decreto n.0 13, ambos de 15 que, em média, crescem apr·oximadamen
de março de 1975; te 34% ao ano, taxa que poderá ser man-

b) lancamento das Obrigações do Te- tida e até superada, tudo o mais cons
souro do ·Estado do Rio de Janeiro - tante com a maturação dos novos méto
Tlpo Reajustável - ORTRJ, autorizado dos e controles adotados". 

Discriminação 

Receita Tributária ICM 
Outros • o ••••• o o. o •• o. 

Total Geral .......... 

Discriminação 

Receita Tributária ICM 

Outros • o o ••• o o •• o •• , 

Total Geral O O O 0 o I 0 O O O 

RECEITA TRIBUTARIA REALIZADA 
1972175 

1972 1973 % 
73172 

2.851,7 3.863,3 35,47 

382,8 562,0 46,81 

3.234,5 4.425,3 36,81 

RECEITA TRIBUTARIA ORÇADA 
1974175 

1974 % 
74/73 

5.131,5 
I 

32,82 

727,5 29,44 

5.859,0 32,39 

Variação 
1974 1975 

Em Cr$ Em% 

4.888,3 7.289,6 2.401,3 49,.12 

1.072,5 314,0 (758,5) (70,72) 

5.960,8 7.603,6 1.642,8 27,56 

I :, 

' ' 
! 
i 

l, 
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6. O aumento para o atual exercício se
rá utilizado na consecução dos objetivos 
fixados com vistas à implantação da in
fra-estrutura para o desenvolvimento 
econômico-social do Estado, bem como na 
redução do montante da dívida pública e 
cobertura do deficit orçamentário. 

7. Os recursos necessários, como já as
sinalamos, serão obtidos através da con
tratação, por parte do Estado, de em
préstimo junto a ent1dades financeiras 
nacionais, entre elas, o Banco Nacional 
de Habitação (recursos no montante de 
até Cr$ 1. 000. 000. 000,00 (um bilhão de 
cruzeiros) e os demais ............... . 
Cr$ 2. 500.000.000,00 (dois bilhões. e qui
nhentos milhões de cruzeiros), com o 

Posição em 31-5-75 (*) 

I - DiVIDA INTERNA (a+b) 

a) Flutuante 

a.1- Depósitos 

a. 2 - Restos a Pagar 

a.3 - Serviço da dívida 

lançamento das Obrigações Reajustáveis 
do Tesocro do E.c,;tado do Rio de Janeiro 
- ORTRJ, conforme prevê o Decreto
Lei n.0 22, de 15 de marco de 1975 e em 
três séries diversas, quais sejam; 

"a) Sér'ie A, com prazo de 1 (hum) 
ano e taxa de juros de 4% a.a.; 

b) Série B, com prazo de 2 (dois) 
anos e taxa de 5% a.a.; 

c) Série C, com prazo de 5 (cinco) 
anos e taxa de 7% a.a. 
8. Segundo os registras da Gerência da 
Dívida Pública do Banco Central do Bra
sil, a situação do endividamento do Es
tado em questão se apresenta do seguin
te modo: 

Cr$ milhões 

2.207,0 

1.892,6 

296,4 

1.017,5 

a .4 - Oper. p/ antecipação da Recelta 

a. 5 - Encargos sociais e outros 

30,7 

376,6 

171,4 

314,4 

457,4 

b) FQndada 

b.1 -Títulos 

b. 2 - Contratos 

II - DíVIDA EXTERNA 

Títulos 

Contratos 

III - TOTAL GERAL 

9. Com esta nova dilação, a Dívida 
Fundada Interna do Estado passará de 
(*) Cr$ 314,4 milhões para Cr$ 3.814,4 
milhões ( 41% da receita líquida do pre
sente exercício, estimada em Cr$ 9.276,3 
milhões). 

10. Por despacho de 19 de junho de 
1975, dada a urgência de que se revestia 
o assunto, o Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda aprovou, ad referendum do 
Conselho Monetário Nacional o enca
minhamento do pleito à consideração do 
Senhor Presidente da República e em fa-

6,1 

308,3 

15,0 

442,4 

2.664,4 

ce do que preceitua o parágrafo 2.0 do ar
tigo 1.0 da Resolução n.0 58, de 23 de 
outubro de 1968, do Senado Federal. 

11. Ante o exposto, cumpridas que 
foram todas as exigências regimentais, 
legais e constitucionais que tratam do 
assunto, e nada havendo no âmbito des
ta Comissão que possa ser oposto à soli
citação constante da Mensagem do Se
nhor Presidente da República, opinamos 
no sentido de que seja levantada a proi
bição constante do art. 1.0 da Resolução 
n.0 58, de 1968, nos termos do seguinte 

'I 
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PROJETO DE. RESOLUÇAO 
N.0 34, de 1975 

Suspende a proibição contida na 
Resolução n.0 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 
e 35 de 1974, para permitir que o 
Governo do Estado do Rio de Janei
ro, eleve em Cr$ 3. 500. 000. 000,00 
(três bilhões e quinhentos milhões 

ele cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada· pelas de n.os 79, de 1970, 
52, de 1972 e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, eleve em Cr$ 
3. 500.000.000,00 (três bilhões e quinhen
tos milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, mediante a co
locação de Cr$ 2.500.000.000,00 (dois bi
lhões e quinhentos milhões de cruzeiros) 
em Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro - ORTRJ e 
pela contratação de empréstimos junto a 
instituicões financeiras nacionais, até a 
importância de Cr$ 1. 000. 000.000,00 (um 
bilhão de cruzeiros), destinado a promo
ver o saneamento financeiro do Estado. 

Art. 2.o _Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 
1975.- Ruy Santos, Presidente, eventual 
- Vasconcelos Torres, Relator - Paulo 
Guerra - Wilson Campos - Arnon de 
Mello - Luiz Cavalcante - Franco Mon
toro. 

PARECER 
N.o 219, de 1075 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 

34, de 1975, da Comissão de Economia 
que "suspende a proibição contida 
na Resolução n. 0 58, de 1968, revigo
rada pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 
1972 e 35, de 1974, para permitir que 
o Governo do Estado do Rio de Ja
neiro, eleve em Cr$ 3. 500.000.000,00 
(três bilhões e quinhentos milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada". 

Relator: Sr. Leite Chaves 
o Projeto de Resolução, apresentado 

pela Comissão de Economia suspende 
(art. to) "a proibição constante do art. 

1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, revigo
rada pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 
e 35, de 1974, todas do Senado Federal, 
para permitir que o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, eleve em Cr$ ..... . 
3. 500.000.000,00 (três bilhões e quinhen
tos milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, mediante a colo
cação de Cr$ 2.500.000.000,00 (dois bi
lhões e quinhentos milhões de cruzeiros) 
em Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro - ORTRJ 
e pela contratação de empréstimos jun
to a instituições financeiras nacionais, 
até a importância de Cr$ 1.000.000.000,00 
(um bilhão de cruzeiros), destinado a 
promover o saneamento financeiro do 
Estado". 

2. A matéria tem origem na Mensagem 
n.0 112, de 1975, do Senhor Presidente da 
República, submetendo ao exame desta 
Casa, proposta do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, na forma da Expo
sição de Motivos n.o 202, de 1975. 

3. Ao fundamentar o pedido, o Senhor 
Governador do Estado do Rio de Janei
ro informa que é empenho da atual Ad
ministracão além de promover o sanea
mento fina~ceiro do Estado, "implantar 
medidas capazes de dotar o Estado de 
eficiente esquema administrativo que 
complete o sistema de planejamento, de 
modo a não só formular, como coordenar 
ações para uma eficaz utilização de re
cursos". 
4. Com o Decreto-Lei n.0 20, de 15 de 
marco de 1975, que dispõe sobre a Unida
de de Tesouraria e a Execução Financei
ra do Estado ficou possibilitada a 
reunião de todos os recursos financeiros 
do Estado em uma única conta, bem co
mo, as liberações às entidades e ó~gãos 
da Administração Direta e Ind1re~a, 
condicionada a uma rígida programaçao 
financeira de acordo com as disponibi-

' !idades do Tesouro. 
5. A Resolução n.o 48, de 1968, em seu 
art. 1.0 , dispõe sobre a proibição de emis
são de títulos de qualquer natureza, pe
los Estados e Municípios e prevê as hi
póteses em que essa proibição pode ser 
levantada, bem como o processo a ser 
adotado qual seja, o de submeter o pe
dido ao' Conselho Monetário Nacional, 
acompanhado de cabal e minuciosa 
fundamentação técnica. Aprovado, será 
a matéria encaminhada ao Senhor Pre
sidente da República, por intermédio do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 
Por fim, deverá ser submetida ao exame 
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do Senado Federal, nos termos do § 2.0 

do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968, 
e do art. 42, item VI, ds: Constituição. 
6. A Comissão de Economia concluiu 
por apresentar o projeto de resolução em 
pauta, após examinar todo o processado, 
tendo sido cumpridas, no caso, as normas 
e determinações legais e regimentais. 
7. No âmbito da competência desta 
Comissão, nada há que possa ser oposto 
r,o Projeto de Resolução ora sob nossa 
apreciação. Poderá, portanto, ter normal 
tramitação, visto que jurídico e consti
tucional. 

Sala das Comissões, em 25 de junho 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente -
Leite Chaves, Rela to r - Gustavo Capa
nema - Helvídio Nunes - José Lindoso 
- Heitor Dias -Nelson Carneiro. 

PARECER 
N.o 220, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre 
a Mensagem n.0 92, de 1975 (n.0 125 
de 6-5-75, na origem), do Senhor 
Presidente da República submetendo 
à aprovação do Senado Federal pro
posta do Senhor Ministro da Fazen
da para que seja autorizada a, Pre
feitura Municipal de Rio das Pedras 
(SP) a elevar, em Cr$ 1. 500. 000,00 
(um milhão e quinhentos mil cruzei
ros), o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que aquela Pre
feitura possa contratar empréstimo 
junto à Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo. 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 
Pela Mensagem n.o 92, de 1975 (n.0 

125/75 - na origem) e nos termos do art. 
42 item VI da Constituição, o Senhor 
Presidente da República encaminha: ~o 
exame do Senado Federal a Exposrçao 
de Motivos n.o 127, de 1975, do Senha Mi
nistro de Estado da Fazenda, propondo 
autorizacão para que a Prefeitura Muni
cipal de ·Rio das Pedras (SP) possa ele
var, em Cr$ 1. 500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros), o ~ontante de 
wa dívida consolidada, a frm de que 
aquela Prefeitura possa contr~ta.r em
préstimo junto à Caixa E~onomrca ~o 
Estado de São Paulo, destma:do ao !r
nanciamento de obras de pavrmentaçao 
asfáltica de vias públicas daquela cidade. 
1. 500.000,00 (um milhão e quinhentos 

2. A operação, no .mo~t~nt~ de Cr~ ... 
mil cruzeiros) ficara suJelta as segumtes 

condições: prazo de 3 anos, juros de 12% 
ao ano, Tabela Price, com correção mo
netária semelhante à das ORTN's e pres
tação mensal inicial de Cr$ 49. 821,46. 

3. Para que possa ser concretizado o 
pedido da Prefeitura em exame - in
forma a Exposição de Motivos - "faz-se 
necessário levantar a proibição estabele
cida na Resolução n.o 58, de 23-10-68, re
vigorada pelas de n.os 79, 52 e 35, respec
tivamente de 21-10-70, 3-11-72 e 29-10-74, 
t.odas do Senado Federal, tendo em vis
ta que, segundo os registras da Gerência 
da Dívida Pública do Banco Central do 
Brasil, o Município não possuía em ... 
29-10-68, qualquer tipo de dívida "em 
ser", razão pela qual não lhe foi fixado, 
ex-vi do disposto no caput do art. 1.0 , in 
fine, da mencionada Resolução n.0 58, 
de 1968, limite máximo de endivida
mento. 

4. A matéria foi submetida ao exame 
do Conselho Monetário Nacional, que, 
em sessão de 18-3-75, recomendou a ado
ção de providências necessárias ao le
vantamento da proibição estabelecida no 
art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, do 
Senado Federal e o encaminhamento 
ao Senhor Presidente da República, por 
intermédio do Ministério da Fazenda, na 
forma do contido no § 2.0 do art. 1.0 , 

da citada Re.solucão n.0 58, de 1958. 

5. Nestas condicões. tendo sido aten
didas toda:s as eXigências regimentais e 
constitucionais que tratam do asslll?-to.! e 
nada havendo no âmbito desta Comrssao, 
que possa ser' oposto à solicitação cons
tante da Mensagem Presidencial, opina-

· mos no sentido de que seja lev~ntada a 
proibição do art. 1.0 da Resoluçao n.0 58, 
de 1968, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.o 35, de 1975 

Suspende a proibição conti~a na 
Resolução n. o 58, de 1968, reVIgora
da pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 
1972, e 35, de 1974, para permitir que 
a Prefeitura Municipal de Rio das 
Pedras (SP) eleve, em Cr$ ....... . 
1.500.000,00 (um milhão e quinhen
tos mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1.o - É suspensa a proibição 
constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, 
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 
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1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Rio das Pedras 
Estado de São Paulo, eleve em Cr$ .. : 
1. 500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil Cl'U'7.eiros) o limite de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contra
tar empréstimo junto à Caixa Econômi
ca do Estado de São Paulo, destinado ao 
financiamento de obras de pavimenta
ção asfáltica de vias públicas daquela ci
dade. 

Art. 2.0
- Esta Resolucão entra em vi

gor na data de sua publica(;ão. 

Sala das Comissões, em 5 de junho de 
1975. - Renato Franco, Vice-Presidente, 
no exercício da Presidência - Helvídio 
Nunes, Relator - Wilson Campos - Au
gusto Franco - Jarbas Passarinho 
Orestes QuP.rcia - Franco Montoro -
Arnon de Mello. 

Parecer 
N.0 221, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 

35, de 1975, da Comissão de Econo
mia que "suspende a proibição con
tida na Resolução n.0 58, de 1968, re
vigorada pelas de n.o• 79, de 1970, 52, 
de 1972 e 35, de 1974, para permitir 
que a Prefeitura Municipal de Rio 
das Pedras (SP) eleve em Cr$ ..... 
1. 500.000,00 (um milhão e quinhen
tos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada". 

Relator: Sr. Heitor Dias 

Vem ao nosso exame Projeto de Reso
lução apresentado pela Comissão de Eco
nomia que objetiva suspender (art. 1.0 ) 

"a proibição constante do art. 1.0 da Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.o• 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Rios 
das Pedras, Estado de São Paulo, eleve, 
em Cr$ 1. 500. 000,00 (um milhão e qui
nhentos mil cruzeiros) o limite de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto à Caixa Eco
nômica do Estado de São Paulo, destina
do ao financiamento de obras de pavi
mentação asfáltica de vias públicas 
daquela cidade". 

2. O Conselho Monetário Nacional, em 
sessão de 18-3-75, recomendou a adoção 

de providências necessanas ao levanta-
. mento da proibição estabelecida no art. 

1.o da Resolução n.0 58, de 1968, do Se
nado Federal, e o encaminhamento ao 
Senhor Presidente da República, por in
termédio do Ministério da Fazenda, na 
forma do contido no § 2.0 do art. 1.o, da 
citada Resolução n.0 58, de 1968. 

3. Ao processado foram anexados os 
dados da Gerência da Dívida Pública do 
Banco Central do Brasil, referentes à si
tuação da dívida fundada interna do Mu
nicípio, representada por contratos, todos 
amplamente examinados pela Comissão 
de Economia, que, na forma regimental, 
depois de examinar amplamente o as
sunto e considerando terem sido atendi
das todas as determinações constitucio
nais e pertinentes à espécie, concluiu por 
apresentar ~rojeto de Resolução apro
vando o ped1do. 

4. Ante o exposto e nada havendo no 
âmbito da competência desta Comissão 
que possa ser oposto ao Projeto de Reso
lução em pauta, visto que jurídico e cons
titucional, entendemos que o mesmo 
pode ter tramitação normal. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 
1975. - Accioly Filho, Presidente - Hei
tor Dias, Relator - Helvídio Nunes -
Leite Chaves- Nelson Carneiro- Gus
tavo Capanema -Dirceu Cardoso - Or
lando Zancaner. 

PARECER 
N.o 222, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n.0 101, de 1975 (número 
138175 - na origem), do Sr. Presi
dente da República, propondo ao Se
nadCI Federal que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de São Fran
cisco do Sul (SC) a elevar, em Cr$ 
552.500,00 (quinhentos e cinqüenta e 
dois mil e quinhentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Sr. Renato Franco 

vem ao nosso exame Mensagem do Se
nhor Presidente da República que, nos 
termos do art. 42, item VI, da Constitui
ção, solicita ao Senado Federal, que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de São 
Francisco do Sul, Estado de Santa Cata-
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rina, a elevar, em Cr$ 552.500,00 (qui
nhentos e cinqüenta e dois mil e qui
nhentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 
2. A matéria se faz acompanhar da Ex
posição de Motivos n.0 146, de 1975, enca
minhando o assunto à apreciação do 
Senhor Presidente da República e do pa
recer (voto do relator) sobre a matéria 
no Conselho Monetário Nacional - Ban
co Central do Brasil. 
3. O primeiro documento esclarece que, 
"a Prefeitura Municipal de São Francis
co do Sul (SC), objetivando o aprimora
mento de seus órgãos administrativos e 
o incremento da receita, celebrou acordo 
com o Instituto Brasileiro de Administra
ção Municipal, destinado à realização de 
estudos e proj etos técnicos de natureza 
econômico-financeira e contábil". 
4. O segundo documento informa que 
"para concretizar os pagamentos decor
rentes do acordo firmado com a referida 
entidade de assessoramento, recorreu a 
Prefeitura ao Banco Regional de Desen
volvimento do Extremo Sul - BRDE -
que, utilizando recursos próprios e do 
convênio realizado com a Financeira de 
Estudos e Projetas- FINEP, firmou con
trato de abertura de crédito fixo, em 

Discriminação 

DíVIDA FUNDADA (A + B) 

A - Limitada p/Res. n.0 58/68 

-contratos 
B - Extralimite 

- contra tos do PASEP 

4-12-74, com as seguintes características: 
A- Valor: Cr$ 552.500,00; 

B - Prazo: 68 meses, com 12 de ca
rência; 
C- Encargos incidentes sobre o saldo 

devedor: 
1- Juros de 6% ao ano; 
2 - correção monetária de 10% ao 

ano; 
3 - taxa de serviços de 2%; 

D - Pagamentos: em prestações qua
drimestrais; 
E- Garantia: penhor de cotas de ICM 

pertencentes ao município. 
5. A Prefeitura em questão, advertida 
pelas citadas Instituições Financeiras 
(BRDE/FINEP) de que a operação defe
rida em 4-12-74, não se continha nos li
mites de endividamento fixados pela Re
solução n.0 58, de 1968, do Senado Fe
deral, solicita que seja elevado em Cr$ 
552. 500,00 o montante de sua dívida fun
dada, a fim de regularizar a situação de 
seus compromissos que, de acordo com 
os registres da Gerência da Dívida do 
Banco Central do Brasil, se apresenta do 
seguinte modo: 

Posição em 
29-10-68 

J.06 . 958,38 

106.958,38 

106.958,38 

Posicão em 
31.:12-74 

791.367,15 

552.500,00 

552. 500,00* 
238.867,15 

238.867,15 

(*) - Refere-se ao valor do principal do contrato firmado com o BRDE/FINEP em 4-12-74. 

6. O Conselho Monetário Nacional em 
sessão de 22-4-75, aprovou com base na 
Resolução n.0 58, de 23-10-68, do Senado 
Federal, o encaminhamento do pleito ao 
Senhor Presidente da República, por in
termédio do Senhor Ministro da Fazenda 
(EM n.o 146/75). 

7. Para o presente exercício financeiro, 
o orçamento do Município prevê - infor
ma o parecer do Conselho Monetário Na
cional - "uma receita de Cr$ 4.100.000,00 
e que é reduzido o montante de seus 
compromissos. Considero que o deferi
mento da pretensão não deverá acarretar 
maiores pressões na execução orçamen
tária dos próximos exercícios. 

8. Para que possa ser atendido o pleito, 
faz-se necessário o levantamento da 
proibição estabelecida pela Resolução n.0 

58 de 23-10-68, revigorada pelas de n.o• 
79; 52 e 35, respectivamente de 21-10-70, 
3-11-72 e 29-10-74, todas do Senado Fe
deral. 
9. Assim, cumpridas que foram as exi
gências regimentais (art. 106, item II) e 
legais (Resoluções do Senado acima ci
tadas), que tratam do assunto e nada 
havendo no âmbito desta Comissão, que 
possa ser oposto à solicitação constante 
da Mensagem do Senhor Presidente da 
República, opinamos. no_ sentido de que 
seja levantada a pro1biçao constante do 

I' 

I 
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art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968, nos 
te·rmos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 36, de 1975 · 

Suspende a proibição contida. na 
Resolução n,0 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, 
e 35, de 1974, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de São Fran
cisco do Sul (C) eleve em Cr$ .... 
552.500,00 (quilnhentos e cinqüenta e 
dois mil e quinhentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1. 0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.o• 79, de 1970, 
52, de 1972 e 35, de 1974 todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de São Francisco do Sul, Esta
do de Santa Catarina eleve em Cr$ ... 
552. 500,00 (quinhentos ·e cinqüenta e dois 
mil e quinhentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar empréstimo junto ao 
Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo-Sul - BRDE, destinado a rea
lização de estudos e projetas técnicos de 
natureza econômico-financeira e contá
bil. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vi
gor na. data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 5 de junho de 
1975. - Augusto Franco, Presidente 
eventual - Renato Franco, Relator -
Wilson Campos - Orestes Quércia -
Jarbas Pasarinho - Franco Mootoro
Arnon de Mello. 

PARECER 
N.0 223, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Resolu
ção n.0 36, de 1975, da Comissão de 
Economia que "suspende a proibição 
contida na Resolu~ão n.0 58, de 1968, 
revigorada pelas de n.Os 79, de 1970, 
52, de 1972 e 35, de 1974, para per
mitir a Prefeitura Municipal de São 
Francisco do Sul (SC) elevar, em 
Cr$ 552. 500,00 (quinhentos e cin
qüenta e dois mil e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua dÍvida con
solidada." 

Relat~r: Sr. Dirceu Cardoso 
Nos termos do Projeto de Resolução de 

autoria da Comissão de Economia, fica 

suspensa (art. 1.0 ) "a proibição constante 
do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968, 
revigorada pelas de n.0 s 79, de 1970, 52, 
de 1972 e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de São Francisco do Sul, Es
tado de Santa Catarina, eleve em Cr$ 
552.500,00 (quinhentos e cinqüenta e dois 
mil e quinhentos cruzeiros) o montan-
te de sua dívida con.solidada, a fim de -
que possa contratar empréstimo junto 
ao Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul - BRDE destinado à 
realização de estudos e proJetas técnicos 
de natureza econômico-financeira e con
tábil". 

2. A operação tem as seguintes carac
terísticas: 
A- Valor: Cr$ 552.500,00; 

• B .- Prazo: 68 meses, com 12 de ca
renCia; 

C - Encargos: incidentes sobre o saldo 
devedor: 

1.0
- Juros de 6% ao ano; 

2.0 - Correção Monetária de Hl% ao 
ano; 

3.0
- Taxa de serviços de 2%. 

~ - Pa;gamentos: em prestações qua
dnmestrals; 

E - Garantia: penhor de contas do 
!CM pertencentes ao Município. 
3. A matéria tem origem na Mensagem 
n.o 101, de 1975 (n.o 138/75, na origem) 
em que o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado Federal 
a Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda recomen
dando ~ medida pleiteada, a fim de que 
.a Prefeitura Municipal de São Francisco 
do Sul possa concretizar a operação . 
4. Para fundamentar o pedido, o Ban
co Central do Brasil encaminhou ao exa
me do Senado Federal todos os dados 
de int~r~sse para a oper,ação, inclusive, 
a pos1çao do endividamento atual, a 
margem utilizável .sem autorização do 
Senado Federal, o valor dos contratos 
extra-limite e dados sobre a receita e 
de~pesa p.ara o pres-ente exercício finan
ceiro. 
5. O Conselho Monetário Nacional, em 
sessão de 22-4-75, aprovou, com base na 
Resolução n.0 58, de 23-10-68, do Senado 
Federal, o encaminhamento do pleito ao 
Senh9r Presidente da República, por in
termedio do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda (EM n.o 146/75). 

I 
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6. Necessário se faz, contudo, o levan
tamento d.a proibição estabelecida na Re
solução n.0 58, de 1968, prorrogada pelas 
de n,os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal. 

7. À vista dó que preceitua o § 1.0 do 
art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, e 
a tendidas que foram as determinações 
constitucionais (art. 42, item VI) e regi
mentais (art. 106, item II) opinamos no 
sentido da normal tramitação do Projeto 
de Resolução em exame, visto que jurí
dico e constitucional. 

Sala das Comissões, em 25 de junho 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente -
Dirceu Cardoso, Relator - Helvídio 
Nunes - Orlando Zancaner - Leite 
Chaves - Nelson Carneiro - Gustavo 
Capanema - Heitor Dbs. 

PARECER 
N.0 224, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n.o 100, de 1975 (n.0 135/ 
75, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprova
ção do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro de Estado da Fazen
da para que seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Taiaçu (SP) a 
elevar em Cr$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Relator: Sr. Franco Montoro 

Com a Mensagem n.o 100, de 1975 (n.0 

135/75, na origem) e nos termos do art. 
42, item VI, da Constituição, o Senhor 
Presidente da Repúblic.a encaminha ao 
exame do Senado Federal Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, no sentido de que seja "auto
rizada a Prefeitura Municipal de Taiaçu 
(SP) a elevar em Cr$ 150.000,00 (cento 
e cinqüenta mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que 
aquela Prefeitura possa contratar em
préstimo junto à Caixa Econômica doEs
tado de São Paulo S.A., destinado ao fi
nanci,amento de obras de pavimentação 
asfáltica de vias públicas daquela ci
dade". 

2. A operação, no montante de Cr$ 
15'0.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzei
ros), ficará sujeita às seguintes condi
ções: prazo de 3 anos, juros de 12% ao 
ano, Tabela Price, correção monetária 

semelhante à das ORTN's e prestação 
inicial de Cr$ 4. 982,15. 

3. A Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda informa 
que aquela Municipalidade, segundo os 
registras da Gerência da Dívida Pública 
do Banco Central do Brasil, apresenta 
uma dívida no total de Cr$ 106.975,52, 
dos quais Cr$ 58. 975,52 correspondem a 
contratos limitados pela Resolução n.0 

58, de 19e8, do Senado Federal, e Cr$ 
48. 000,00 referem-se a contratos pelo 
PASEP, contraídos através do Banco do 
Brasil S.A. 

4. Esclarece o mesmo documento que o 
orçamento do Município para o ano em 
curso estimou a receita em Cr$ 671.000,00 
já excluídos os ingressos provenientes dá 
rubrica "operações de crédito", no valor 
de Cr$ 150.000,00. As despesas certas e 
inadiáveis absorverão Cr$ 515.605,00, res
tando, destarte, para investimentos, uma 
margem correspondente a 23% das recei
tas líquidas. Levando-se em conta que o 
investimento a que se propõe a Muni
cipalidade se reveste da característica de 
reprodutividade, uma vez que seu cust.o 
deverá ser compensado através do reco
lhimento do respectivo tributo pelos pro
prietários dos imóveis a serem beneficia
dos, considero que o deferimento da pre
tensão não deverá ac.arretar maiores 
pressões na execução orçamentária dos 
próximos exercícios. 

5. Tendo em vista, porém, que a ope-
ração pretendida se eleva a Cr$ ..... . 
150. 000,00, haverá necessidade de que 
seja suspensa a proibição estabelecida 
pela Resolução n.0 58, de 23 de outubro 
de 1968, revigorada pelas de n.0 s 79, 52 
e 35, respectivamente de 21-10-70, 3-11-72 
e 29-10-74, a fim de que possa a Muni
cipalidade realizar o empréstimo pleitea
do. 

6. A matéria foi submetida ao exame 
do Conselho Monetário Nacional, que em 
sessão de 8 de janeiro de 1975, recomen
dou a .adoção de providência necessárias 
ao levantamento da proibição estabele
cida no art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968. 

7. Nessas condições, tendo sido aten
didas todas as exigências regimentais e 
constitucionais que tratam do assunto e 
nada havendo no âmbito desta Comissão 
que possa .ser oposto à solicitação cons
tante da Mensagem Presidencial, opina
mos no sentido de que seja levantada a 
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proibição do art. 1.0 da Resolução n.o 58, 
de 1968, nos termos do seguinte: 

lo, destinado ao financiamento de obras 
de pavimentação asfáltica de vias pú
blicas daquela cidade". 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.0 37, de 1975 

Suspende a proibição contida na 
Resolução n. 0 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972 
e 35, de 1974, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Taiaçu (SP) 
eleve em Cr$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons
tante do art. 1.0 da Resolução n.o 58 
de 1968, revigorada pelas de n.0 s 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que a Pre
feitura Municipal de Taiaçu (SP) eleve 
em Cr$ 150. 000,00 (cento e cinqüenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que possa contratar 
empréstimo junto à Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo S.A., destinado ao 
financiamento de obras de pavimentação 
a.sfáltica de vias públicas daquela ci
dade. 

Art. 2.0
- Esta Resolução entra em vi

gor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 5 de junho de 
1975. - Renato Franco, Vice-Presidente 
no exercício da presidência - Franc~ 
Montoro, Relator - Orestes Quércia _ 
Wilson Campos - Augusto Franco -
Jarbas Passarinho - Amon de Mello. 

PARECER 
N.0 225, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Resolu
ção, n.0 37, de 1975, da Comissão de 
Economia. 

Relator: Sr. Nelson Carneiro 

2. · A operação, no montante de Cr$ ... 
150.000,00 (cento e cincoenta mil cru
zeiros), ficará sujeita às seguintes con
dições: "prazo de 3 anos, juros de 12%, 
Tabela Price, correção monetária seme
lhante à das ORTN's e prestação men
sal inicial de Cr$ 4.982,15". 

3. A matéria tem sua origem na Men
sagem n.o 100, de 1975 (n.0 135/75 - na 
origem), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo ao exame desta 
Casa, proposta do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, na forma da Expo
sição de Motivos n.O 41, de 1975. 
4. A Exposição de Motivos, acima re
ferida, informa que aquela Municipali
dade, "segundo os registras da Gerên
cia da Dívida Pública do Banco Central 
do Brasil, apresenta uma dívida no to
tal de Cr$ 106. 975,52, dos quais Cr$ ... 
58.975,52 correspondem a contratos li
mitados pela Resolução n.0 58, de 1968, 
do Senado Federal, e Cr$ 48. 000,00 refe
rem-se a contratos pelo PASEP", con
traídos através do Banco do Brasil S.A. 

5. A operação foi examinada - con
forme o Parecer da Comissão de Eco
nomia - pelo Conselho Monetário Na
cional, em sessão de 8-1-75, tendo sido 
recomendada pelo referido Conselho a 
adoção de providências .necessárias ao 
levantamento da proibição estabelecida 
no art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 1968. 

6. Anexo ao processado, estão os da
dos e elementos indispensáveis ao exa
me de processos da espécie. 

7. Por sua vez, a Comissão de Econo
mia, após examinar detidamente os do
cumentos e informações contidos no 
processado - e que esclarecem perfei
tamente todos os detalhes da operação 
- opinou favoravelmente à matéria, 
apresentando, como conclusão do seu 

Pelo Projeto de Resolução apresenta
do pela Comissão de Economia, fica 
(art. 1.0 ) "suspensa a proibição constan
te do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas 
do Senado Federal, para permitir que 
a Prefeitura Municipal de Taiaçu (SP) 
eleve em Cr$ 150.000,00 (cento e cin
qüenta mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar empréstimo junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Pau-

:,Parecer, o Projeto de Resolução, ora ob
jeto de nossa apreciação. 
8. No que compete a esta Comissão 
examinar - constitucionalidade e juri
dicidade - nada há que possa ser ar
guido contra a proposição, visto que a 
mesma atende ao disposto no inciso VI, 
do art. 42 da Constituição, às Resoluções 
Normativas do Senado Federal, bem co
mo ao art. 106, item II, da nossa Lei 
Interna. 
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9. Ante o exposto, entendemos que o 
presente Projeto de Resolução se encon
tra em condições de ter tramitação 
normal. 

Sala das Comissões, em 25 de junho 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente -
Nelson Carneiro, Rela to r - Helvídio 
Nunes - Leite Chaves - Gustavo Ca
panema - Heitor Dias - Dirceu Car
doso - Orlando Zancaner. 

PARECER 
N.0 226, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n.0 96, de 1975 (n.0 131, 
de 7-5-75, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal 
proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Votuporan
ga (SP) a elevar em Cr$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos· mil cru
zeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa con
tratar empréstimo junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo 
S.A. 

Relator: Sr. Augusto Franco 

O Senhor Presidente da República en
caminha ao exame do Senado Federal 
(Mensagem n.0 96, de 1975), na forma 
do disposto no art. 42, item VI, da Cons
tituicão, a Exposição de Motivos n.0 125, 
de Úl75 do Senhor Ministro de Estado 
da Fa·zenda, no sentido de que seja "au
torizada· a Prefeitura Municipal de Vo-
tuporanga (SP) a elevar em Cr$ ..... . 
1.500.000 00 (um milhão e quinhentos 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contra
tar empréstimo jun~o à Caixa Econ~
mica do Estado de Sao Paulo S.A., desti
nado ao financiamento de obras de pa
vimentação asfáltica de vias públicas 
daquela cidade. 

2. A operação, no montante de Cr$ ... 
1. 500 . 000,00 ficará sujeita às seguintes 
condições: prazo de 3 anos, juros de 12% 
ao ano, Tabela Price, com correção mo
netária semelhante à das ORTN's e 
prestação mensal inicial de Cr$ 49.821,46. 

3. Da análise dos dados fornecidos pela 
Gerência da Dívida Pública do Banco 
Central do Brasil, verifica-se que a Mu
nicipalidade dispõe de uma margem uti
lizável para novas contratações, inde-

pendentemente de autorização específi
ca na área federal, até o valor de Cr$ 
584. 835,96, não tendo sido considerado o 
saldo de Cr$ 621.743,88, proveniente de 
operações de crédito amparadas pelas 
Resoluções n.0 53, de 1971, e 52, de 1972, 
do Senado Federal. · 

4. Como a operação pretendida se eleva 
a Cr$ 1.500.000,00, haverá necessidade 
de que seja levantada a proibição esta
belecida pela Resolução n.0 58, de 1968, 
revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 52, 
de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, a fim de que possa a Munici
palidade contratar a parte restante que 
integraliza o valor do empréstimo, ou 
seja, Cr$ 915.164,04. 
5. O Conselho Monetário Nacional, em 
sessão de 18-3-75, aprovou - com base 
na Resolução n.0 58, de 23-10-68, do Se
nado Federal - o encaminhamento do 
pleito ao Senhor Presidente da Repúbli
ca, por intermédio do Ministério da Fa
zenda, "levando em conta que - afirma 
a Exposição de Motivos - o orçamento 
do Município para o presente exercício 
estimou a receita em Cr$ 12,4 milhões, 
estando iiicluídos em tal valor Cr$ 2,3 
milhões destinados a investimentos; que 
é reduzido o montante de seus compro
missos e, ainda, que a aplicação a que 
se propõe a Prefeitura deverá ser res
sarcida aos cofres públicos, mediante a 
cobrança do respectivo tributo aos be
neficiários, considero que o deferimento 
da pretensão .não deverá acarretar maio
res pressões na execução orçamentária 
dos próximos exercícios". 
6. A Resolução n.o 58, de 1968, em seu 
art. 1.0 , dispõe sobre a proibição de 
emissão de títulos de qualquer natureza, 
pelos Estados e Municípios, e prevê as 
hipóteses em que essa proibição pode ser 
levantada, bem como o processo a ser 
adotado, qual seja, o de submeter o pe
dido ao Conselho Monetário Nacional, 
acompanhado de cabal e minuciosa fun
damentação técnica. Aprovado, será a 
matéria encaminhada ao Senhor Presi
dente da República, por intermédio do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 
Por fim, deverá ser submetida ao exame 
do Senado Federal, nos termos do § 2.0 

do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, 
e do art. 42, item VI, da Constituição. 
7. Atendidas que foram todas as exi
gências constitucionais e regimentais 
que tratam do assunto, e nada havendo, 
no âmbito desta Comissão, que possa 
ser oposto ao pleito da Prefeitura Mu-



- 536 -

n1cipal de Votuporanga, opinamos pela 
sua aprovação, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 38, de 1975 

Suspende a proibição contida na 
Resolução n. o 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, 
e 35, de 1974, todas do Senado Fe
deral, para permitir que a Prefei
tura Municipal de Votuporanga (SP) 
eleve em Cr$ 1. 500.000,00 (um mi
lhão e quinhentos mil cruzeiros), o 
limite de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 - É suspensa a proibição 
constante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, 
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Votuporanga, 
Estado de São Paulo, eleve em Cr$ .... 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil cruzeiros) o limite de sua dívida 
consolidada, a fim de poder contratar 
empréstimo de igual valor, junto à Cai
xa Econômica do Estado de Sá<> Paulo, 
destinado ao financiamento de obras de 
pavimentação asfáltica de vias públicas 
daquela cidade. -

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicaçá<>. 

Sala das Comissões, em 5 de junho de 
1975. -Renato Franco, Vice-Presidente, 
no exercício da Presidência. - Augusto 
Franco, Relator - Arnon de Mello -
Orestes Quércia - Franco Montoro -
Wilson Campos - Jarbas Passarinho. 

PARECER 
N.0 227, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 

38, de 1975, da Comissão de Econo
mia. ; 1 !'~·1 

Relator: Sr. Henrique de La Rocque 

De autoria da Comissão de Economia, 
vem ao exame desta Comissão projeto de 
Resolução que suspende (art. 1.0 ) a proi
bição constante do art. 1.0 da Resolução 

n.0 58, de 1968, revigorada pelas de n.o• 
79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, todas 
do Senado Federal, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Vatuporanga, 
Estado de São Paulo, eleve em Cr$ ... 
1. 500. 000,00 (hum milhão e quinhentos 
mil cruzeiros) o limite de sua dívida 
consolidada, a fim de poder contratar 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo, des
tinado ao financiamento de obras de pa
vimentação asfáltica d'e vias públicas da
quela cidade. 

2. A operação, no montante de Cr$ .... 
1. 500.000,00, ficará sujeita às seguintes 
condições: "prazo de 3 anos, juros de 12% 
ao ano, Tabela Price, com correção mo
netária semelhante à das ORTN's e 
prestação mensal inicial de Cr$ ....... . 
49. 821,46". 

3. A Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda informa 
que "da análise dos dados fornecidos 
pela Gerência da Dívida Pública do Ban
co Central do Brasil, verifica-se que a 
Municipalidade dispõe de uma margem 
utilizável para novas contratações, inde
pendentemente de autorização específica 
na área federal, até o valor de Cr$ .... 
584.835,96, não tendo sido considerado o 
saldo de Cr$ 621. 743,88, proveniente de 
operações de crédito amparadas pelas 
Resoluções n.o• 53, de 1971, e 52, de 1972, 
do Senado Federal. Como a operação pre
tendida se eleva a Cr$ 1. 500. 000,00, ha
verá necessidade de que seja levantada a 
proibição estabelecida pela Resolução n.0 

58, de 1968, revigorada pelas de n.o• 79, 
de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas 
do Senado Federal, a fim de que possa a 
Municipalidade contratar a parte restan
te que integraliza o valor do empréstimo, 
ou seja, Cr$ 915.164,04". 

4. A Mensagem presidencial faz refe
rência ao inciso VI, do art. 42, da Cons
tituição, verbis: 

"Art. 42 - Compete privativamente 
ao Senado Federal: 

o o ~ o 1 o o O O o o O O O O O O O I O O O O O O O O O O O O O O O O O 

VI - fixar, por proposta do Presi
dente da República e mediante re-
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solução, limites globais para o mon
tante da dívida consolidada dos 
Estados e dos Municípios; estabele
cer e alterar limites de prazo, míni
mo e máximo, taxas de juros e de
mais condições das obrigações por 
eles emitidas; e proibir ou limitar 
temporariamente a emissão e o lan
çamento de quaisquer obrigações 
dessas entidades"; 
0 0 o o o o o o o O o O o O O o o o o O O O o I o o o O O O I O O O O O 

5. As Resoluções n.o• 58, de 1968, 92, de 
1970 e 53, de 1971, regulamentam o dis
positivo constitucional citado (art. 42, 
item VI), sendo o pr·onunciamento do Se
nado Federal indispensável, porque tanto 
a Resolução · n. 0 58, de 1968, prorrogada 
pelas de n.o• 79, de 1970, 52, de 1972 e 35 
de 1974, como a Resolução de n.0 92, de 
1970 proíbem a emissão de títulos pelos 
Estados e Municípios para garantia de 
empréstimos internos e ambas as reso
luções (n.0s 58, de 1968 e 92, de 1970) 
estabelecem que essas proibições podem 
ser levantadas, desde que o Estado ou 
Município apresente fundamentação téc
nica da operação que vai realizar ao 
Conselho Monetário Nacional, e que essa 
fundamentação seja encaminhada pelo 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
ao Senhor Presidente da República. 
6 . A Comissão de Economia, na forma 
regimental, depois de examinar o assunto 
e considerando terem sido atendidas to
das as determinações constitucionais e 
legais pertinentes à espécie, concluiu por 
apresentar pr·ojeto de Resolução apro
vando o pedido. 
7. Ante o exposto, nada havendo, no 
âmbito da competência desta Comissão 
que possa ser oposto. ao Proje~o ?~ Re
solução em pauta, VISto que JUridico e 
constitucional, entendemos que o mes-
mo pode ter tramitação normal. · 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 
1975. - Accioly Filho, Presidente - Hen
rique de La Rocque, Relator - Heitor 
Dias - Helvídio Nunes- Orlando Zan
caner- Leite Chaves- Nelson Carneiro 
- Gustavo Capanema -Dirceu Cardoso. 

Espécie 

DVIDA FUNDADA (A+ B) 
A - Limitada pela Res. n.0 58n68 

-contra 
B - Extralimite 

contratos do PASEP 

PARECER 
N.0 228, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n.0 97, de 1975 (n.0 130175 
- na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à delibe
ração do Senado Federal proposta 
do Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Pirapozinho 
(SP) a elevar em Cr$ 1.050.000,00 
(um milhão e cinqüenta mil cruzei
rcs) o montante de sua dívida con
solidada. 

Relator: Sr. Jarbas Passarinho 
Nos termos do art. 42, item VI, da 

Constituição, o Senhor Presidente da 
República submete ao exame do Senado 
Federal proposta do Senhor Ministro de 
Estado 'da Fazenda, para que "seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Pirapo
zinho (SP) a elevar em Cr$ 1.050.000,00 
(um milhão e cinqüenta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a 
fim de que possa contratar empréstimo 
junto à Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo S.A., destinado ao financia
mento de obras de pavimentação asfálti
ca, em vias públicas daquela cidade". 
2 A operação terá as seguintes carac
terísticas: "prazo de 3 anos, juros de 12% 
ao ano Tabela Price, correção monetária 
semelh'ante à das ORTN's mensal inicial 
em Cr$ 34. 875,02". 
3. Incluso ao processo, acha-se o Ofício 
n o PREI-414/75 do Senhor Presidente 
d; Banco Centràl do Brasil, ao Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, anexan
do em cumprimento à decisão do Çonse
lilÓ Monet4rio Nacional e ao contido no 
§ 2 o do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968; do Senado' Federa~, V~to relacional 
com o pedido de autonzaçao feito pela 
Prefeitura de Pirapozinho, (SP) em que 
afirma: 

"Segundo os registras da Gerência 
da Dívida Pública. do _Banco C~n
tral do Brasil, a s1tuaçao da ~i~Ida 
consolidada interna do Muruc1pio 
apresenta-se do seguinte modo: 

Posição em 
29-10-68 

75.423,14 
75.423,14 
75.423,14 

Posição em 
31-10-74 

114.648,14 
33.081,29 
33.081,29 
81.566,85 
81.566,85 



- 538 -

Pela apreciação desse quadro, verifi
ca-se que a Prefeitura dispõe de uma 
margem utilizável para novas con
tratações, independentemente de 
autorização específica na área fe
deral, até o valor de Cr$ 42. 341,85, 
sendo que na apuração dessa quan
tia o saldo de Cr$ 81.566,85 não foi 
considerado, uma vez que é proveni
ente de operação de crédito ampara
da pelas Resoluções de n.o• 53/71 e 
53/72, do Senado Federal." 

E prossegue: 
"Tendo em vista, porém, que a ope
ração pretendida eleva-se a Cr$ ... 
1. 050.000,00, haverá necessidade de 
que seja suspensa a proibição esta
belecida pela Resolução n.O 58, de 
23-10-68, revigorada pelas de n.o• 79, 
52, e 35, respectivamente de 21-10-70, 
3-11-72 e 29-1-74, da mencionada 
Casa do Congresso, a fim de que pos
sa a Municipalidade contratar a par
te restante que integraliza o valor 
do empréstimo pleiteado, ou seja, Cr$ 
1. 007. 658,15." 

4. Manifestando-se sobre o assunto, o 
Conselho Monetário Nacional, em sessão 
de 18-3-1975, recomendou a adoção de 
providências necessárias ao levantamen
to da proibição estabelecida no art. 1.0 

da Resolução n.0 58, de 1968, visando ao 
atendimento da solicitação da Prefeitura 
de Pirapozinho. 
5. Do exame do assunto, verificamos 
que o pleito em pauta obedeceu à trami
tação normal de pedidos da espécie, o 
que nos leva a opinar pela sua aprovação, 
nos termos do seguinte: 

PROJETOO DE RESOLUÇÃO 
N.0 39, de 1975 

Suspende a proibição contida na 
Resolução n.0 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.o• 79, de 1970, 52, de 1972 
e 35 de 1974, todas do Senado Fe
deral, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Pirapozinho (SP) eleve 
em Cr$ 1.050.000,00 (um milhão e 
cinqüenta mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o- É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.0 79, de 19'/0, 
52 de 1972 e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir, que a Prefeitura 
Municipal de Piropozinho (SP) eleve em 
Cr$ 1.050.000,00 (um milhão e cinqüenta 

mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, e que possa contratar em
préstimo junto à Caixa Económica do 
Estado de São Paulo S.A., destinado ao 
financiamento de obras de pavimenta
ção asfáltica de vias públicas daquela 
cidade. 

Art. 2.0 - Esta Resolucão entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 5 de junho de 
1975. - Renato Franco, Presidente, no 
exercício da presidência - Jarbas Pas
sarinho, Relator - Franco Montoro -
Wilson Campos - Augusto Franco 
Orestes Quércia - Arnon de Mello. 

PARECER 
N.0 229, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Resolução n. 0 

39, de 1975, da Comissão de Econo
mia, que "suspende a proibição con
tida Íla Resolução n. 0 58, de 1968, 
revigorada pelas de n.o• 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Pirapozinho 
(SP) eleve em Cr$ 1.050.000,00 (um 
milhão e cinqüenta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada." 

RelatOll": Sr. Heitor Dias 

Com a Mensagem n.o 97, de 1975 (n.0 

130/75 - na origem), o Senhor Presi
dente da República submete ao exame do 
Senado Federal, na forma do disposto 
no art. 42, item VI, da Constituição, a 
Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, no sentido de 
que seja autorizada a Prefeitura de Pi
rapazinho, Estado de S. Paulo, a elevar 
em Cr$ 1.050.000,00 (um milhão e cin
qüenta mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, permitindo, assim, 
possa aquela Prefeitura contratar em
préstimo junto à Caixa Económica do 
Estado de São Paulo S.A., destinado ao 
financiamento de obras de pavimenta
ção asfáltica, em vias públicas daquela 
cidade. 
2. A operação terá as seguintes carac
terísticas: "prazo de 3 anos, juros de 12% 
ao ano, Tabela Price, correção monetá
ria semelhante à das ORTN'S e presta
ção mensal de Cr$ 34. 875,02". 
3 . Informa o Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda, em sua Exposição de Mo
tivos, que o conselho Monetário Nacio
nal, à vista do preceituado no § 2.0 , 

art. 1.0 , da Resolução n.o 58, de 1968, 
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aprovou o encaminhamento do assunto 
à consideração Presidencial, dando, des
sa forma, a sua aprovação à pretensão 
da Prefeitura Municipal de Pirapozinho. 
4. A Resolução n.0 58, de 1968, revigora
da pelas n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972 e 
35, de 1D74, que proibem, pelo prazo de 
dois anos, a emissão e o lançamento de 
obrigações, de qualquer natureza, dosEs
tados e Municípios, prevê, nos §§ 1.0 e 2.0 

do. art. 1.0 , o levantamento temporário 
da referida proibição, "quando se tratar 
de títulos especificamente vinculados a 
financiamentos de obras ou serviços re
produtivos, em que o respectivo encargo 
de juros e amortização· possa ser atendi
do pela renda dos referidos serviços e 
obras, ou, ainda, em casos de excepcio
nal neces.sidade e urgência, e apresenta
da, em qualquer hipótese, cabal e minu
ciosa fundamentação". Em qualquer ca
so, devem ser obedecidos os seguintes re
quisitos: 

a) parecer favorável do· Conselho Mo
netário Nacional; 

b) aprovação do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda; e, 

c) finalmente, Mensagem do Senhor 
Presidente da República submetendo o 
pedido à ·deliberação do Senado Federal. 
5. Como se vê do exame do processado, 
foram cumpridas todas as exigências re
gimentais, legais e constitucionais que 
tratam do assunto, cujo mérito foi devi
damente apreciado e aprovado pela Co
missão de Economia desta Casa. 
~. ~nte o exposto, nada havendo, no 
amb1to do exame desta Comissão, que 
possa s~r oposto ao presente Projeto de 
Resoluçao, posto que jurídico e consti
tucional, entendemos que o mesmo pode 
ter tramitação normal. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 
1975. - Accioly Filho, Presidente- Hei
tor Dias, Relator - Helvídio Nunes -
Leite Chaves- Nelson Carneiro- Gus
tavo Capanema- Dirceu Cardoso- Or
lando Zancaner. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

LISTA N.0 9, DE 25 DE JUNHO DE 1975 

Comunicação de Eleição e Posse: 
- da Câmara Municipal de Chorrochó 

- BA; 
- da Câmara Municipal de Santa Te-

rezinha - BA; 

- da Câmara Municipal de Cururupu 
-MA; 

- da Câmara Municipal de Aimorés -
MG; 

- da Câmara Municipal de Florestópo·
lis -PR; 

- da Câmara Municipal de Paulo de 
Faria- SP; . 

- da Câmara Municipal de Ribeirão 
Vermelho do Sul- SP; 

- da Câmara Municipal de Cedro de 
São João -SE. 

Manifestações Sobre Projetos: 

- do Ministro Henoch da Silva Reis, 
Governador do Estado do Amazonas, 
pela aprovação do projeto de Lei do 
Senado n.o 79/75; 

- do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas, pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n.0 62/73; 

- da Câmara Municipal de Viçosa -
MG, apresentando sugestões ao Pro
jeto de Lei do Congresso Nacional 
n.0 4/75; 

- do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, pela aprovação do Pro
jeto de Lei do Senado· n.0 62/73; 

- da Câmara Municipal de Franca -
SP, pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n.0 57!75; 

- da Câmara Municipal de Sã.o Caetano 
do Sul - SP, pela aprovação do Pro
jeto de Lei. do senado n.0 40/72; 

- da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto - SP, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n.0 57/75; 

- da Câmara Municipal de santos -
SP, apresentando sugestões ao Proje
to de Lei do Congresso Nacional 
n.o 5/75. 

Congratulações ao Congresso Nacional 
Pela Promulgação da Emenda n,0 4175: 

- do Governador Divaldo Suruagy, do 
Estado de Alagoas; 

- da Assembléia Legislativa do Estado 
de Alagoas; · 

- da Câmara Municipal de santa Luzia 
do Norte - AL; 

- da Câmara Municipal de Carauari
AM; 

- da Câmara Municipal de Belo Campo 
-BA; 
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- da Câmara Municipal de Chorrochó 
- BA; 
- da Câmara Municipal de Cariacica _ 

ES; 
- da Câmara Municipal de Itaguaçu -

ES; 
- da Câmara Municipal de Viana- ES; 
- do Governador Osvaldo Costa Nunes 

Freire, do Estado do Maranhão; 
- da Câmara Municipal de Carmo da 

Cachoeira - MG; 
- da Câmara Muni.cipal de Ferros 

MG; -

- da Câmara Municipal de Frei Ino
cêncio- MG; 

- da Câmara Municipal de Três Pon
tas- MG; 

- da Câmara Municipal de campo Lar
g.o- PR; 

- da Câmara Municipal de São Pedro 
do Paraná - PR; 

- da Prefeitura Municipal de Catende 
- PE; 

- do Dr. Raul Lima, Diretor do Arquivo 
Nacional- RJ; 

- da Câmara Municipal de V01ta Re
donda- RJ; 

- da Câmara Municipal de Equador -
RN; 

- da Câmara Municipal de Sapucaia do 
Sul- RS; 

- da Câmara Municipal de Guaramirim 
-SC; 

- da Câmara Municipal de Irineópolis 
-se; 
- da Prefeitura Municipal de Xanxerê 

-se; 
- da Câmara Municipal de Campos do 

Jordão- SP; 
- da Câmara Municipal de Mairinque 

-SP. 

Diversos: 

- da Prei'eitura Municipal de Pirapora 
- MG, comunicando promulgação da 
Lei Municipal n.0 687/74, que, em ho
menagem à memória do ex-Senador 
Milt.on campos, denomina a uma das 
ruas locais com o nome do ilustre 
brasileiro; 

- da Câmara Municipal de São João 
Nepomuceno - MG, protestando pelo 

não cumprimento da Lei n.0 5.917, de 
1973, que garante a permanência do 
·trecho ferroviário Três RioS-Ligação 
via Bicas, naquele Estado; ' 

· - da Câmara Municipal de São José do 
Norte - RS, endossando Requeri.: 
mento da Câmara Municipal de Tra
mandaí, naquele Estado, solicitando 
providências no sentido da regula
mentação de proventos de aposenta
doria para os ex-pracinhas da 2.a 
Guerra Mundial; 

- da Câmara Municipal de Cruzeiro -
SP, congratulando-se com o Congres
so Nacional, pela posição tomada com 
relação à exploração do petróleo na
cional. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) · 

A Presidência convoca os Srs. Senado
res para uma Sessão Extraordinária, a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minu
tos, com Ordem do Dia que será desig
nada ao final da presente Sessão. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 114, de 1975 

Acrescenta alínea ao art. 134 da 
Consolidação das Leis do Trabalh·o, 
dispondo sobre a ausência do em
pregado ao trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 - O art. 134 da Consolidação 

das Leis do Trabalho passa a vigorar 
com o acréscimo da seguinte alínea: 

••• o o • o ••• o •••••••••• o ••• o • o o o •• o o •• 

g) A ausência do empregado, devi
damente comprovada pelo INPS, 
quando, recorrendo aos serviç.os mé
dicos daquele Instituto, não lograr 
atendimento, ou ali comparecer para 
inteirar-se do resultado de exame. 

Justificação 

O acréscimo proposto decorre de rei
vindicação da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria, ·e visa 
a impedir sejam descontadas do período 
aquisitivo do direito a férias, as ausên
cias ao trabalho do empregado que, por 
motivo de doença, recorre aos serviços 
médicos do INPS, sem lograr atendi-
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menta, ou :necessita ali comparecer para 
inteirar-se do resultado de exames por
ventura realizados. 

A Consolidação das Leis do Trabalho 
já defere idêntica garantia nas hipóteses 
de ausência do empregado, em razão de 
acidente do trabalho; doença, devida
mente atestada pelo INPS; de suspen
são por motivo de inquérito adminis
trativo, quando o mesmo for julgado 
impr<Jcedente; por c·onveniência da em
presa Cart. 134 e alíneas); e em caso 
de- falecimento do cônjuge, ascendente, 
descendente, irmão ou pessoa que, decla
rada em sua Carteira de Trabalho e Pre
vidência Social, viva sob a sua depen
dência econômica; de casamento; de 
nascimento de filho; de doação volun
tária de sangue; de alistamento eleitoral 
e para cumprir as exigências do Serviço 
Militar (art. 473 e incisos). 

A medida ora proposta, quer nos pa
recer está em perfeita consonância com 
o el~nco de situações de ausência do 
empregado ao trabalho, que o legislador, 
em boa hora, resolveu justificar e impe
dir de desconto no salário daquele. 

Assim sendo, confio em que o presente 
projeto, face a~· seu ineqJ!ívoco alcance 
social, merecera a acolluda dos meus 
nobres Pares. 

Sala das Sessões, em 26 de junho de 
1975. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
I 

Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 134 - Não serão desconta das do 
período aquisitivo do direito a férias: 

a) a ausência do empregado por mo
tivo de acidente do trabalho; 

b) a ausência do empregado por mo
tivo de doença atestada pelo Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS), 
executada a hipótese da alínea do artigo 
anterior; 

c) a ausência do empregado, devida
mente justificada, a critério da admi
nistração da empresa; 

d) o tempo de suspensão por motivo 
de inquérito administrativo, quando o 
mesmo for julgado improcedente; 

e) a ausência na hipótese do art. 473 
e seus parágrafos; 

f) os dias em que, por conveniência 
da empresa, não tenha havido traba-

lho, excetuada a hipótese da alínea c 
do art. 133. 
.. o •••••••••• o ••••••••• o •• ' ••••• o • o o o •••• 

•••••••••••••••••••• o •• o ••••••••• o ••• o •• 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 115, de 1975 

Define obrigação das concessioná
rias de serviços públicos •. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

- As concessionárias de ser
viços públicos de água e esg.oto, energia 
elétrica e telefones notificarão, obriga
toriamente, os usuários em atraso no pa
gamento das respectivas taxas, antes de 
efetuarem o corte no fornecimento a do
micílio de um desses serviços. 

Parágrafo único - A partir da data 
da notificação, o usuário terá o pra~o. de 
15 (quinze) dias para saldar seu debito, 
sem incorrer em acréscimos ou sanções. 

Art. 2.0 -Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposiçôes em contrário. 

Justificação 

O direito de que desfrutam as conces
sionárias de serviços públicos, de pr~
servarem suas receitas, privando o usua
rio do respectivo fornecimen.to, quan~o 
o pagamento deixa de .ser feito em dia, 
é obviamente justificável. 

.1\ existêpcia e o exercício desse direito 
representam, exatament~, um mecanismo 
destinado a assegurar a empresa uma 
vida financeira normal. E, graças a isso, 
podem elas garantir a normalida;d~ dos 

. serviços que prestam, em benef1Clo de 
toda a coletividade. 

Não temos por objetivo, como está cla
ro no próprio texto do Projeto, invalidar 
esse recurso hoje à disposição das em
presas ou organizações voltadas para a 
atividade a que nos referimos. 

o que visamos, apenas, é estender uma 
tênue pr.oteção em torno do sempre des
protegido consumidor que, ao atrasar-se 
no pagamento das taxas correspondentes 
aos ditos serviços, raríssimas vezes O· faz 
de má fé, por tranqüila e firme decisão 
de não cumprir uma obrigação. 

Os cortes da luz, do telefone ou da 
água costumam ser feitos de surpresa e 
colhem o usuário, muitas vezes, na com-
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pleta ·igno·rância de que estivesse em dé
bito. 

No caso dos telefones, para exempli
ficar, o aviso bancário de que a conta 
mensal do serviço encontra-se à dispo
sição está chegando à mão· do interessa
do, quando chega, no próprio dia do ven
cimento e até depois dele. Então, cor
tada a linha, silenciado o aparelhO, deve 
o usuário pagar uma taxa elevada e 
descabida para obter a religação. 

com referência a energia elétrica e a 
água e esgoto as coisas se passam de 
uma forma semelhante. 

Ora, tudo isso se enquadra na catego
ria de uma autêntica violência, injusta 
e inútil. Uma inqualificável extorsão. 

Já é mais do que tempo de acabar com 
ela. O direito de um credor, seja ele, in
clusive, o Estado, ou uma de suas agên
cis.s, não pode prevalecer, absoluto, sobre 
os também respeitáveis direitos de quem 
se supõe estar na posição de devedor. 

O aviso prévio, antes de ser aplicado o 
recurso extremo do corte do serviço é 
recomendável, impondo-se como medida 
de alcance social. 

Afinal, tratar com um mínimo de res
peito ao contribuinte - asfixiado, quase 
sempre, entre a exiguidade salarial e a 
excessiva carga tributária - nã.o onera
rá em nada as empresas estatais ou pri
vadas que prestam os chamados serviços 
públicos básicos. 

VamGs, pois, corrigir o que nos parece 
estar errado. 

Estas são as razões que aduzimos em 
apoio à medida simples e de indiscutível 
sentido humano ora proposta. 

Sala das Sessões, em 26 de junho de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, de Economia e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 116, de 1975 

Amplia o número de membros dos 
Diretórios Nacionais dos Partidos 
Políticos. 

O congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O item III, do art. 55, da 
Lei número 5.682, de 21 de julho de 1971 
- Lei Orgânica dOs Partidos Políticos 

- passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"III - o Diretório Nacional, de 31 
(trinta e um) a 71 (setenta e um) 
membros." 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Senado Federal, em 24 de julho de 1975. 

Justificação 
Por recente deliberação, o congresso 

Nacional resolveu ampliar o número de 
membros dos Diretórios Regionais dos 
Partidos Políticos. 

Igual providência deve-se adotar no 
que respeite aos Diretórios Nacionais, 
tendo em vista que destes, necessaria
mente, deve participar um membro de 
cada Seção Partidária Regional ( § 1.0 

do art. 55 da Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos). 

Assim, é imprescindível se ter maior 
número de lugares, dos quais participem 
membros das duas casas do congresso 
Nacional, além de representantes do pró
prio Estado. 

O Projeto permite a ampliação do 
número máximo de 5 (cinqüenta e um) 
para 71 (setenta e um) membros dos Di
retórios, o qeu constitui interesse dos 
partidos existentes. 

Sala das Sessões, em 26 de junho de 
1975.- Franco Montoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 5.682, de 21 de JULHO 
de 1971 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos 

Art. 55 - Os Diretórios eleitos pelas 
Convenções Municipais, Regionais e Na
cionais de acordo com esta Lei, se cons
tituirão, incluído o líder: 
I- o Diretório Municipal, de 9 (nove) 

a 21 (vinte e um) membros; 
II - o Diretório Regional, de 21 (vinte 

e um) a 31 (trinta e um) membros; 

III - o Diretório Nacional, de 31 
(trinta e um) a 51 (cinqüenta e um) 
membros. 

e o O o o o o o o O o o O O o O O O O O O O O o O O o O o I O O O O O O O O O O 

(A Comissão de Constituição e Jus
tiça.) 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinfu) 
- Os Projetas serão publicados e, em se
guida remetidos às Comissões competen
tes. (Pausa. ) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 266, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento, para o 
projeto de Lei do Senado n.0 52, de 1975, 
de autoria do Sr. senador Paulo Guerra, 
que acrescenta parágrafo ao art. 43 da 
Lei n.0 5 .108, de 21 de setembro de 1966 
-Código Nacional de Trânsito. 

Sala das Sessões, em 26 de junho de 
1975. - Petrônio Portella. 

REQUERIMENTO 
N,0 267, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento, para o 
Projeto de Resolução n.0 34, de 1975, que 
suspende a proibição contida na Resolu
ção n.o 58, de 1968, revigorada pelas de 
n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, 
para permitir que o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro eleve em Cr$ ....... . 
3. 500. 000.000,00 (três bilhões e quinhen
tos milhões de ·cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, em 26 de junho de 
1975. - Ruy Santos, pela Liderança da 
ARENA. 
· O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- Os requerimentos lidos, nos termos do 
Regimento Interno, serão apreciados 
após a Ordem do Dia. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 268, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro a re
tirada do Projeto de Lei do Senado n.0 

112 de 1974, de minha autoria, que alte
ra á redação do art. 663 da consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Sala das Sessões, em 26 de junho de 
1975. - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O requerimento que acaba de ser lido 
será publicado e incluído em Ordem do 

Dia, nos termos do art. 279, II c, 10, do 
Regimento Interno. (Pausa.) 

Finda a Hora do Expediente. 
Passa-se-á 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

votação, em turno único, do Re
querimento n.O 257, de 1975, do Sr. 
Senador Franco Montoro, solicitando 
a tramitação conjunta dos Projetas 
·de Lei do Senado n.0s 20, de 1975, de 
autoria do Sr. Senador José Esteves, 
que dá nova redação ao art. 33 do 
Decreto-Lei n.0 199, de 25 de feverei
ro de 1967; e 62, de 1973, de sua auto
ria, que submete à fiscalização i'i
nanceira dos Tribunais de Contas as 
pessoas jurídicas de direito privado 
de que o Poder Público participe 
·como acionista exclusivo ou majori
tário. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A Presidência fará cumprir a delibera
ção do Plenário. 

Itiem 2 
Discussão, em turno único (apre

ciação· preliminar da constituciona
lidade, nos termos do art. 296 do Re
gimento Interno), do projeto de Lei 
da Câmara n.0 83, de 1974 (número 
1-C/71-Complementar, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o processo 
de elaboração legislativa, as normas 
técnicas para remuneração, altera
ção e controle das leis, e dá outras 
providências, tendo 
PARECER, sob n.0 162, de 1975, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
fazer m:o da palavra, vou encerrar a 
discussão. Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
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A matéria vai ao Arquivo. Será feita 
a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N,0 83, de 1974 

(Complementar) 
(N,0 1-C/71, na Casa de origem) 

Dispõe sobre normas gerais de ela
boração legislativa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - As leis de conteúdo norma

tivo e de caráter geral serão numeradas 
em série específica, seguidamente, sem 
renovação anual, antecedidas da letra 
maiúscula N. 

Parágrafo único - As leis de efeitos 
concretos, bem assim, as de interesse 
restrito de vigência temporária, serão 
numeradas em série própria, seguida
mente, renovando-se anualmente, ante
cedidas da letra maiúscula E. 

Art. 2.0 - A lei não poderá conter ma
téria estranha ao seu objeto, ou a ele 
não vinculada por afinidade, pertinência 
ou conexão, enunciado na respectiva 
ementa. 

Parágrafo único - O mesmo assunto 
não poderá ser disciplinado por mais de 
uma lei, salvo quando a sub.seqüente al
terar ou complementar a lei c·onsiderada 
básica, e a esta fizer remissão expressa. 

A.!zt. 3.0 - A alteração da lei será fei
ta: 

I - mediante reprodução integral em 
novo texto, quando considerável a mo
dificação; 

II - nos demais casos, por meio de 
substituição ou supressão, no próprio 
texto, do dispositivo atingido, ou acrés
cimo de dispositivo novo, observadas as 
seguintes regras: 

a) não poderá ser modificada a nume
ração dos dispositivos alterados; 

b) aos dispositivos novos, acrescenta
dos ao texto da lei, atribuir-se-á o mes
mo número do dispositivo imediatamente 
anterior aos incluídos, seguidos de letras 
maiúsculas, em ordem alfabética; 

c) na hipótese de inclusão de dispo
sitivos novos entre os adicionados con
forme a alínea anterior, colocar-se-ão, 
ao lad·o das letras já existentes, tantas 
maiúsculas quantas forem suficientes 
para identificar os acréscimos. 

Art. 4.0 
- A elaboração técnica das 

leis atenderá, além de outros, aos se
guintes princípios: 

r_ - a lei, redigida com clareza, pre
cisao e ordem lógica, será dividida em 
artigos e conterá, abaixo do título, a 
emenda enunciativa do seu objeto; 

II - a numeração dos artigos será 
ordinal até o nono e, a seguir, cardinal; 
. III - os artigos desdobram-se em pa

ragrafas, numerados conforme o inciso 
anterior, ou em incisos, grafados em al
garismos r-omanos, sendo que nestes úl
timos, somente quando significarem enu
meração especificadora; 

IV - os parágrafos e os incisos sub
dividem-se em alíneas, escritas em letras 
minúsculas, e as alíneas em itens. re

. presentados por algarismos arábicos; 
V - o.s parágrafos serão representados 

pelo sinal gráfico §, ou pela expressão 
"parágrafo único", quando apenas um; 

VI- o agrupamento de artigos cons
titui a SEÇÃO; o de seções, o CAPÍTU
LO; o de capítulos, o TÍTULO; o de tí
tulos, o LIVRO; e o de livros, a PARTE, 
que poderá se de.sd·obrar em GERAL e 
ESPECIAL, ou em ORDEM NU:M:ÉRICA, 
ordinal, escrita por extenso; 

VII - a composição prevista no inciso 
anterior poderá compreender outros 
agrupamentos, ou subdivisões, bem como 
as DISPOSIÇõES: PRELIMINARES, GE
RAIS, FINAIS ou TRANSITóRIAS; 

VIII - no mesmo artigo em que se 
fixar a vigência da lei será declarada, 
sempre expressamente, a legislação an
terior ab-rogada ou derrogada. 

Art. 5.0 - Aos decretos legislativos, 
decretos-leis, resoluções, decretos e atos 
administrativos de conteúdo normativo 
e de caráter geral aplicam-se também 
as disposições desta lei complementar. 

Art. 6.0 - As leis e os decretos-leis de 
conteúdo normativo e de caráter geral, 
ressalvada a legislação codificada, serão 
revistos, atualizados, ordenados e conso
lidados, respeitados o.s princípios estabe
lecidos nesta lei complementar, na forma 
seguinte: 

I - os órgãos diretamente subordina
dos à Presidência da República e os Mi
nistérios, no praz-o de 180 (cento e oi
tenta) dias, contados da vigência desta 
lei complementar. procederão ao exame, 
triagem e seleção das leis complemen-
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tares, ordinárias, ou delegadas, e decre
tos-leis relacionados com a respectiva 
competência, agrupando, a ttlalizando e 
consolidando em anteprojetos de lei as 
que, em vigor, tratam do mesmo assunto 
ou de assuntos vinculados por afinidade, 
pertinência ou conexão, indicando as 
expressas ou implicitamente ab-rogadas 
ou derrogadas; 
II - no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados da vigência desta Lei Comple
mentar, as entidades da administração 
indireta procederão, nas matérias de sua 
competência, à revisão e consolidação de 
que trata o inciso anterior, remetendo 
os respectivos anteprojetos· de lei ao Mi
nistério a que estão vinculadas, cumprin
do à Secretaria de gstado corresponden
te apreciá-los e submetê-los, juntamente 
com os seus, à Presidência da República, 
para encaminhamento, no prazo de 60 
(sessenta) dias; ao Congresso Nacional; 

III - esses projetas de lei serão vota
dos na forma e prazo estabelecidos no 
art. 51, § 2.0 , da Constituição; 

IV - na numeração das leis que re
sultarem da aprovação dos projetas a 
que se refere este artigo, será observada 
a série estabelecida no art. 1.0 

Art. 7.0 - As disposições do artigo an
terior serão aplicadas aos decretos e atos 
administrativos de conteúdo normativo e 
de caráter geral, nos prazos e pela for
ma estabelecidos pelo Poder Executivo. 

Art. 8.0 - Na Primeira Sessão Legisla
tiva de cada Legislatura, a Câmara dos 
Deputados, através de sua Comissão de 
Constituição e Justiça, promoverá a pu
blicação da Consolidação das Leis Fe
derais, contendo as emendas constituci-o
nais, leis, decretos legislativos e decre
tos-leis promulgados durante a legisla
tura imediatamente anterior, ·ordenados 
e indexados sistematicamente. 

Parágrafo único - A publicação de 
que trata este artigo, referente às Legis
laturas subseqüentes à da promulgação 
desta Lei Complementar, acumulará a 
matéria das consolidações anteriores. 

Art. 9.0 - o Poder Executivo, através 
do Ministério da Justiça, na fon~ e no 
prazo estabelecidos em decret·o, promo
verá publicação equivalente à referida 
no artigo anterior, contendo os decretos 
e atas administrativos de conteúdo nor
mativo e de caráter geral, do período 
indicado. 

Art. 10 - A Mesa da Câmara dos 
Deputados, ou a do Senado Federal, ne-

gará tramitação e devolverá, aos respec
tivos autores, as proposições apresenta
das a partir da vigência desta Lei, que 
não observarem estritamente as regras 
contidas nesta lei complementar. 

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no 
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item~ 

Discussão, em segundo turno, do 
Projeto de Lei do Senado n.0 6, de 
1972, de autoria do Sr. Senador Vir
gílio Távora, que dá nova redação ao 
art. 224 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, 
tendo 
PARECERES, sob n.os 167 e 168, de 
1975, das Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Legislação Social, favorável, 
com a emenda que apresenta de n.0 

1-CLS. 
O presente Projeto constou da Ordem 

do Dia da Sessão de 24 do corrente, 
quando foi aprovado em 1.0 turno, sendo 
rejeitada a Emenda n.0 1-CLS. 

Em discussão o Projeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
usar da pala v·ra, declararei encerrada a 
discussão. (Pausa.) Encerrada. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovado. 

A matéria vai à Comi.ssão de Redação 
para a redação final. 

Item 4 
Discussão, em primeiro turno, do 

PrQjeto de Lei do Senado n.0 57, de 
1972, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que fixa em seis 
horas o período de trabalho diário 
dos operadores em eletricidade, e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n.os 132 e 133, de 
1974, das Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Legislação Social, favorável. 

O Projeto constou da Ordem do Dia 
da Sessão de 29 de outubro de 1974, ten-
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do sua discussão adiada, face à apro
vação, pelo Plenário, do Requerimento 
n.0 242/74, de autoria do Senador Adal
berto Sena, solicitando audiência do Mi
nistério do Trabalho a respeito da ma
téria. 

Em discussão o Projeto, em primeiro 
turno. 

Se nenhum dos Srs. Senadores dese
jar discuti-lo, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto voltará oportunamente à 

Ordem do Dia para o segundo turno re
gimental. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 57, de 1972 

Fixa em seis horas o período de 
trabalho diário dos operadores em 
eletricidade, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
- Art. 1.0 - É fixado em 6 (seis) o 

número de horas de trabalho diário dos 
operadores, guarda-volts e trabalhadores 
das prontidões, linhas aéreas, cabos sub
terrâneos e manutenção das empresas de 
eletricidade. 

Parágrafo único - É vedada a realiza
ção de qualquer acordo visando ao au
ment·O das horas de trabalho fixadas no 
presente artigo. 

Art. 2.0 -Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 

Vai-se passar à votação do Requeri
mento n.0 266, lido no Expediente, de 
urgência para o Projeto de Lei do Se
nado n.0 52, de 1975. 

Em votação o :ij.equerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o Requerimento, passa-se à 

apreciação da matéria. 

Discussão, em primeiro turno, do 
Projeto de Lei do Senado n.0 52, de 
1975, que acrescenta parágrafo ao 
art. 43 da Lei n.0 5 .108, de 21 de 
setembro de 1966 - Código Nacional 
de Trânsito (dependendo de parece
res das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Transportes, Comunica
ções e Obras Públicas). 

Sobre a mesa, os Pareceres que vão ser 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PARECER 
N.0 230, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Lei do Se
nado n.0 52, de 1975, que "acrescenta 
parágrafo ao art. 43 da Lei n.O 5.108, 
de 21 de setembro de 1966 - Código 
Nacional de Trânsito". 

Relator: Sr. José Sarney 
o Projeto de Lei n.0 52, de autoria do 

ilustre Senador Paulo Guerra, reivindica 
o acréscimo de um parágrafo - que seria 
o 3.o - ao art. 43 do Códig:o Nacional 
de Trânsito, para o fim de facultar aos 
proprietários de táxis-mirins, de duas 
portas, a remoção ou noo do banco dian
teiro direito. Independentemente da 
opção a ser tomada pelo proprietário de 
tais viaturas, exige-se sempre o apare
lhamento dos cintos de segurança para 
os passageiros. 

o alcance buscado pelo Projeto é o de 
fazer frustrar o art. 92, § 2.0 , do Regula
mento do Código Nacional de Trânsito 
(Decreto n.0 62.127, de 16 de j::meiro de 
1968) que proíbe o banco dianteiro nos 
automóveis de aluguel de duas portas. 

Na justificação, o ilustre Autor do Pro
jeto argumenta que o segundo banco 
dianteiro, em tais veículos, ofereceria 
maior segurança aos passageiros e iria 
proporcionar a sua utilização por maior 
número de usuários, facilitando, assim, 
os esf.orços por maior economia de com
bustível. 

Não localizamos na proposição nenhu
ma o~sa à Constituição ou à sistemá
tica jurídica vigente, pelo que opinamos 
por sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 14 de maio de 
1975. - Gustavo Capanema, Presidente, 
em exercício - José Sarney, Relator -
Helvídio Nunes - Nelson Carneiro -
Accioly Filho - Paulo Brosard - José 
Lindoso - Henrique de la Rocque. 
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PARECEJt 
N.0 231, de 1975 

da Comissão de Transportes, Co
municações e Obras Públicas, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n.0 52, 
de 1975. 

Relator: Sr. Teotônio Vilela 
1. O presente Projeto visa a acrescen
tar o seguinte parágrafo ao art. 43 do 
Código Nacional de Trânsito: 

"§ 3.0 - Do veículo de aluguel a 
que se refere o caput deste artigo, 
da categoria denominada "táxi-mi
rim", de duas portas, é facultada, ao 
seu proprietário, a remoção do banco 
dianteiro direito, desde que apare
lhado o automóvel com cintos de 
segurança para os passageiros." 

2. Justificando o projeto, seu ilustre 
Autor, Senador Paulo Guerra, diz: 

De acordo com o art. 42, § 1.0 , da 
Lei n.0 5 .108, de 21 de setembro de 1966 
(Código Nacional de Trânsito), "os veí
culos de que trata este artigo deverão 
satisfazer às condições técnicas e aos 
requisitos ·de higiene, segurança e con
forto. exigidos em lei, regulamento do 
documento de autorização". 

O Decreto n.0 62.127, de 16 de janeiro 
de 1968, Regulamento do Código Nacio
nal de Trânsito - em seu art. 92, § 2.o, 
e.statui: "O automóvel de aluguel (táxi), 
de duas portas, não poderá possuir o 
banco dianteiro e deverá ter cintos de 
segurança para os passageiros". 

Ocorre que, apesar. de proporcionar 
comodidade para a entrada e a saída 
do usuário, o que lhes atraí notória pre
ferência., a inexistência de banco dian
teiro direito nos táxis-mirins acarreta 
acentuados riscos de segurança para o 
pasasgeiro que se coloca no lado direito 
do banco traseiro, em caso de acidentes 
ou freadas bruscas, o que costuma acon
tecer, com muita freqüência, no tumul
tuado trânsito de nossas cidades. 

O cuidado do Executivo, que se revela 
no supramencionado dispositivo regula
mentar, de prevenir acidentes, impondo 
a existência, misses veículos, de cintos 
de segurança para os passageir.as - me
dida posteriormente estendida a todos os 
veículos - não surtiu os efeitos deseja
dos, pois o uso desses cintos não logrou 
impor-se aos hábitos do usuário brasi
leiro. 

Assim sendo, como a retirada do ban
co dianteiro dos táxis-mirins resulta de 
determinação regulamentar, entendemos 
conveniente inserir na Lei n.0 5 .. 108, de 
21 de setembro de 1966 - Código Nacio
nal de Trânsito - dispositivo que, eli
dindo a imperatividade d.a texto regula
mentar, torne facultativa a retirada de 
tal banco, mantida, em qualquer das 
duas hipóteses, a obrigatoriedade da 
existência dos cintos de segurança. 

3. Por conseguinte, a proposição visa 
a facultar uma prática já consagrada 
pelo uso, uma vez que não há taxi-mirim, 
de duas portas, que utilize o banco da 
frente ao lado do motorista. Por isso 
mesmo as tarifas desses veículos de alu
guel são mais baixas do que as dos de 
quatro portas. 

Ante o exposto, opinamos pela aprova
ção do presente Projeto. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 
1975. - Alexandre Costa, Presidente -
Teotônio Vilela, Relator- Benedito Fer
reira - Paulo Guerra - Roberto Satur-
nino. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pin
to) - O Parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça conclui pela constitu
cionalidade e juridicidade do Projeto. O 
Parecer da Comissão de Transportes, Co
municações e Obras Públicas é favorável. 

Completada a instrução da matéria 
passa-se à sua aprec'i.ação. 

Em discussão o Projeto, em 1.0 turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, vou encerrar a dis
Clissão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o Projeto, em 1.0 turno, e 

estando a matéria em regime de urgên
cia, a apreciação em segundo turno será 
feita imediatamente, de acordo com o 
que dispõe o art. 385 do Regimento In
terno. 

Discussão, em segundo turno, do 
Projeto de Lei do Senado n.0 52, de 
1975, que acrescenta parágrafo ao 
art. 43 da Lei n.0 5.108, de 21 de se
tembro de 1966 - Código Nacional 
de Trânsito, tendo pareceres favorá
veis das Comissões de Constituição e 
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Justiça e de Transportes, Comunica
ções e Obras Públicas. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, declaro encerrada 
a discussão. 

Encerrada a discussão, em segundo 
turno, sem emendas, a matéria é consi
derada aprovada, independentemente de 
votação. 

O Projeto vai à Camisão de Redação. 
Vai-se passar, agora, à votação do Re

querimento n.0 267, igualmente J.ldo no 
Expediente, de urgência para o Projeto 
de Resolução n.O 34, de 1975. 

Em votação o Requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Apr·ovado o Requerimento, passa-se à 

apreciação da matéria. 
·Discussão, em turno único, do Pro

jeto de Resolução n.0 34, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia como conclusão de seu Pare
cer n.0 218, de 1975), que suspende 
a proibição contida na Resolução n.0 

58, de 1968, revigorada pelas de n.0 s 
79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, 
para permitir que o Governo do Es
tad<J do Rio de Janeiro eleve em 
Cr$ 3. 500. 000.000,00 (três bilhões e 
quinhentos milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, 
tendo PARECER sob n.0 219, de 1975 
da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela c<Jnstitucionalidade e juri
dicidade. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação. 

Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Com'issão de Redação. 

Sobre a mesa, redação final de matéria 
em regime de urgência que será lida pelo 
Sr. 1. 0 -Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 

PARECER 
N.0 232, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Lei do Senado n.0 52, de 1975. 

Relator: Sr. Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projet·o de Lei do Senado n.0 52, de 
1975, que acrescenta parágrafo ao art. 43 
da Lei n.0 5 .108, de 21 de setembro de 
1966 - Código Nacional de Trânsito. 

Sala das Oomissões, em 26 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Mendes Canale, Relator- Orestes Quér
cia. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 232, de 1975 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n.0 52, de 1975, que acrescen
ta parágrafo ao art. 43 da Lei n.0 

5 .108, de 21 de setembro de 1966 "que 
institui o Código Nacional de Trân
sito". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 43 da Lei n.o 5.108, 
de 21 de setembro de 1966, "que institui 
o Código Nacional de Trânsito", passa a 
vigorar acrescido d·o seguinte parágrafo: 

"§ 3.0 -Do veículo de aluguel a que 
se refere o "caput" deste art'igo, da 
categoria denominada "táxi-mirim", 
de duas portas, é facultada, ao seu 
proprietário, a remocão do banco 
dianteiro direito, desde que apare
lhado o automóvel com cintos de se
gurança para os passageiros." 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Achando-se em regime de urgên
c'ia a proposição cuja redação final acaba 
de ser lida, deve esta ser submetida ime
diatamente à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, 

encerrarei a discusão. 
Está encerrada. 
Em votação. 
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Os Senhores Sena dores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

Aprovada a redação final, o Projeto vai 
à Câmara dos Deputados. 

Sobre a mesa, redação final que vai 
ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 

PARECER 
N.0 233, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redacão final d!o Projeto de 
Resolução n.0 • 34, de 1975. 

Relator: Sr. Virgílio Távora 
A Gomi.ssão apresenta a redação final 

c1.o Projeto de Resolução n.0 34, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.0 s 79, de 1970, 52, 1972, e 35, de 1974, 
para permitir que o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro eleve em ........... . 
Cr$ 3. 500.000.000,00 (três bilhões e qui
nhentos milhões de cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Sala das Com'issões, em ... de junho 
de 1975. - Danton Jobim, Presidente -
Virgílio Távora, Relator - Mendes Ca
nale. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 233, de ".1.975 

Redação final do Projeto de Reso
lução n.0 34, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
::1. seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.0 , de 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, eleve em .......... . 
Cr$ 3. 500.000. 000,00 (três bilhões e 
quinhentos milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0
- É suspensa a proibição cons

tr-tnte do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 
1968, revigorada pelas de n.0 s 79, de 1970, 

52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro eleve em .... 
Cr$ 3. 500. 000. 000,00 (três bilhões e qui
nhentos milhões de cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada, mediante a 
colocação de Cr$ 2. 500. 000. 000,00 (dois 
bilhões e quinhentos milhões de cruzei
ros) em Obrigações Reajustáveis do Te
souro do Estado do Rio de Janeiro -
ORTRJ e pela contratação· de emprésti
mos junto à instituições financeiras na-
c1onais, até a importância de ......... . 
Cr$ 1. 000.000.000,00 (um bilhão de cru
zeiros) destinada a promover o sanea
mento financeiro do Estado. 

Art. 2.0 - Esta Resolucão entra em vi
gor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Achando-se em regime de urgên
cia a proposição cuja redação final aca
ba de ser lida, deve esta ser submetida 
imediatamente à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 

fazer uso da palavra, vou encerrar a 
d'iscussão. (Pausa .. ) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

Aprovada a redação final, o Projeto vai 
à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - s~obre a mesa, redação final de 
proposição, aprovada na Ordem do Dia 
de hoje e que .nos termos do Parágrafo 
único do art. 355, do Regimento Intemo, 
se não houver objeção do Plenário, vai 
ser lida pe1o Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.) 

É .lida a seguinte redação final: 

PARECER 
N.0 234, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redaÇão final do Projeto de 
Lei do Senado n.0 6, d!e 1972. 

Relator: Sr. José Lindoso 

A Comissão apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n.0 6, de 
1972, que dá nova redação ao art. 224 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro-
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v ada pelo Decreto-Lei n. 0 5. 452, de 1. o 
de maio de 1943. 

Sala das Comissões, em 26 de junho 
de .1975. - Danton Jobim, Presidente -
José Lindoso, Relator_- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 234, de 1975 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n.'o 6, de 1972, que dá nova 
redação ao caput do art. 224 da Con
solidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.0 5. 452, 
de 1. 0 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O caput do art. 224 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.0 5. 452, de 1.0 de maio 
de 1943, passa a Vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 224 - A duração normal do 
trabalho dos empregados em bancos, 
casas bancárias e Caixa Econômica 
Federal será de 6 (seis) horas contí
nuas, nos dias úteis, com exceção dos 
sábados, perfazendo um total de 30 
(trinta) horas de trabalho por se
mana." 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O Parecer vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento de dispen
sa de publicação de redação f'inal que 
vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 269, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Lei do Se
nado n.0 6, de 1972, que dá nova redação 
r.o art. 224 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.0 

5. 452, de 1.0 de maio de 1943. 

Sala das Sessões, em 26 de junho de 
1975. -Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Uma vez aprovado o Requerimen-

to, passa-se à .imediata apreciação da 
redação final. 

Em discussão a redação final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
fazer uso da palavra para discuti-la, vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O Projeto vai à Câmara dos Deputados. 
Há oradores inscritos. 

Goncedo a palavra ao primeiro deles, 
o nobre Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na data de ontem, trans
correu o primeiro aniversário da lei que 
criou o Ministério da Previdência Social. 
1Pareceu-me que a oportunidade seria 
grata pa.ra que, aqui, lembrasse o muito 
que tem sido feito, não somente pela Re
volução, mas, especialmente, pelo Gover
no do Presidente Ernesto Geisel, no sen
t'ido de atender às reivindicações do 
campo social. 

Se assim penso, Sr. Presidente, é por
que, no momento em que tanto se fala, 
cm que está em plena voga o problema 
ãa distensão política, acredito que será 
impossível ou ir:real pensarmos em dis
tensão política se não tivermos, conco
mitantemente, uma distensão social. 

Se assim penso é porque se torna ine
vitável que preparemos o eleitorado, que 
preparemos a opinião pública, para que 
ela, ao comparecer às urnas, o faça não 
mot'ivada por dificuldades de vida, por 
ressentimentos, pela carestia, enfim por 
toda aquela soma de dificuldades que 
tanto amarguram a vida do povo. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito pra
zer. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Quero so
lidarizar-me com V. Ex.a pelo registro 
que faz da efeméride, penso eu, não so
mente grata ao Governo, mas, parti
cularmente, ao Pais, e ainda mais às 
classes trabalhadoras da nossa Pátria. 
V. Ex.a, que é um intelectual, poderá cor
rigir-me, pois não sei se estou, certo, mas 
creio que foi Dante Alighieri quem disse, 
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numa das suas passagens .magníficas: 
"Casa em que falta pão, todos gritam e 
ninguém tem razão". Acho que nesse in
trói-to V. Ex.a, com o brilho intelectual 
que o caracteriza, já disse toda a posi
ção do Presidente Geisel, e muito afir
mativo ao declarar que só pode haver 
distensão politica com distensão social. 
Por isso, citei e V. Ex.a vai-me corrigir, 
porque sou, aqui, o mais roceiro dos se
nadores ... 

O SR. LUIZ VIANA- Não é minha 
intenção corrigir V. Ex.a E endosso, aliás, 
o brocardo que citou. 

O Sr. Vasconcelos Ton-es - Creio que 
não se avançou tanto em politica assis
tencial, quanto depois de 1964 e, parti
cularmente, com o Presidente Geisel, 
propenso a atender às- reivindicações, e 
agora co0m o 14.0 salário, com as medi
das da Previdência Social, cancelando, 
por exemplo, o desconto que os aposen
tados estavam fazendo - uma série de 
medidas. Mas, neste instante quero ape
na.S apartear para congratular-me, para 
solidarizar-me com suas palavras ini
ciais, já que sei que quando V. Ex.a 
ocupa a Tribuna é para abordar assun
tos com profundidade. Quando V. Ex.a 
sai do cais, desatraca e já dá as idéias 
gerais do discurso que vai pronunciar, 
queria manifestar meu apoio, minha so
lidariedade, minha simpatia ao formar 
com V. Ex.a no registro da efeméride tão 
grata ao püvo brasileiro. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a 
V. Ex.a a gentileza do aparte com que 
secunda minhas palavras. 

Desejaria acentuar que o Ministério da 
Previdência Social foi decorrência natu
ral de toda a política social que veio sen
do desenvolvida pelo Presidente Castello 
Branco, Presidente Costa e Silva, Presi
dente Emílio Médici e enfatizada no Go
verno Ernesto Geisel. Enfatizada, natu
ralmente, porque o País ou a Revolução 
havia alcançado ou alcançou um estágio 
de desenvolvimento, de prosperidade na
cional, que permite, realmente ao Go-ver
no Federal se vQlte agora, com mais in
tensidade, para o problema social, dei
xando assim, como que um pouco de lado, 
aquele tabu do Produto Nacional Bruto, 
que, sabemos, só foi conseguido nas ta
xas alcançadas com grandes sacrifíi'icos 
do povo brasileiro. 

É, p.artanto, uma orientação governa
mental que o produto nacional bruto po
derá descrescer, poderá diminuir em be
nefício do desenvolvimento social na Na-

ção, isto é, em benefício da melhor e 
mais justa distribuição das rendas ou da 
riqueza do País. Fato esse que iria aten
der àquele desígno tão bem expresso pelo 
Presidente Geisel, justamente no mo
mento em que empossou o atual Minis
tro da Previdência, Sr. Nascimento e 
Silva. Ocasião em que o Presidente 
Geisel declarou que o homem brasileiro, 
sem distinção de classe, raça ou religião 
onde viva ou trabalhe, é o objeto supre
mo de todo o planejamento nacional. 

Mas, não ficamos em palavras. Esse 
objeto, esse desiderato do homem de 
atender ao homem, como meta suprema 
do Governo, vem sendo alcançado por 
uma série, uma sucessão de medidas da 
maior imPQrtância, o que mostra quanto 
a imaginação do Governo está, realmen
te, voltada para o problema da Assis
tência Social, assunto da maior impor
tância, do maior relevo, sobretudo pelo 
número de brasileiros, pelo número de 
pessoas que são atendidas através dessas 
medidas. 

A propósito, eu pediria mesmo licença 
para lembrar alguns números, que dizem 
bem da importância que tem esse pro
blema para a vida do País. Assim, en
q~an~o em 1967, orçava em torno de vinte 
m1lhoes - ou pouco mais que vinte mi
lhões - o número de segurados do 
INPS, em 1974 esse número se elevou a 
mais de quarenta e seis milhões, isto é, 
hoje mais de quarenta e seis milhões de 
brasileiros são beneficiários do Instituto 
Nacional de Previdência social. 

O Sr. Benedito Ferreira - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito 
prazer, Excelência. 

O Sr. Benedito Ferreira - Eu gostaria, 
interferindo no discurso de V. Ex.a, de 
participar dessa festa da colheita. Festa 
da -colheita da semeadura, duramente 
iniciada naquele período em que o Brasil 
tinha ainda os seus navios apreendidos 
no exterior, com bandeiras brasileiras, 
para garantir o ressarciamento de dívi
das naquele período duro· de destaca, 
do plantio, do produzir para hoje repar
tir. Reservei-me para interferir, exata
mente no, instante em que V. Ex.a dá, 
em números redondos, o que percentual
mente significa que mais de oitenta por 
cento da população urbana brasileira, 
hoje, está protegida pelo INPS. Isso é, 
sem dúvida nenhuma, fruto da coragem 
daqueles que não tiveram a preocupação 
de ser agradáveis, daqueles que não cor-
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tejavam a popularidade momentânea. 
Fazendo o registro que V. Ex.a faz, nessa 
festa da colheita, tão duramente semea
da, eu não poderia deixar de congratu
lar-me com V. Ex.a e dizer o quanto me 
ufanava em, modestamente, desta mesma 
Casa e até mesmo da Câmara dos Depu
tados, muitas e muitas vezes, concitar 
os nossos adversários, para que tivessem 
paciência, para que aguardassem, por
que os frutos viriam e, hoje, aí está 
V. Ex.a, fazendo esse registro, como que 
a confirmar tudo aquilo que esperáva
mos em termos de realizações. Muito 
obrigado a V. Ex.a 

O SR. LUIZ VIANA- Eu é que agra
jeço a V. Ex.a a honra do aparte. 

Mas, desdobrando aquele mesmo pen
samento de apresentar alguns números 
que me parecem bastante significativos, 
continuarei dizendo que, enquanto em 
1967 tínhamos seis milhões e setecentos 
mil segurados, em 1974 já esta cifra se 
eleva para quinze milhões e novecentos 
mil segurados. E um número que é sim
pático, aqui acredito que a todos nós, 
porque é uma iniciativa relativamente 
recente é o do seguro das empregadas 
domésticas- já hoje o INPS conta, se
guradas, com trezentas e setenta e qua
tro mil domésticas em todo o PaíS, o 
que mostra, realmente, como esse tipo 
de seguro veio preencher uma lacuna, 
atendendo a importante e numerosa 
classe da sociedade nacional. 

Quanto aos aposentados, que eram 750 
mil, números redondos, em 1967, hoje 
elevam-se a 1 milhão e 200 mil. 

As consultas médicas, que em 1967 or
çaram em 7 milhões e 500 mil em 1974 
elevaram-se a 55 milhões. Esse número 
parece-me bastante expressivo, não pela 
atividade, mas pela pressão social, do 
reclamo que há, da comunidade brasi
leira, em torno da assistência médica 
dada pelo INPS. 

As internações hospitalares entre 1967 
e 1974, elevaram-se de 519 mil para 3 
milhões e 694 mil. É uma cifra, Sr. Pre
sidente, a meu ver bastante significativa. 

Do· mesmo modo, as radiografias se 
elevaram de 2 milhões e 500 mil para 4 
milhões e 900 mil, entre 1970 e 1974. 

O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex. a 
me permite um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito 
prazer. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Perdão, 
por novamente interromper o oportuno 
discurso de V. Ex.a Mas, como Senador 
pelo novo Estado do Rio de Janeiro -
já o era pelo antigo e agora tenho esta 
característica - desejaria salientar a 
posição ai~rmativa do Ministro, no que 
tange à assistência à chamada Baixada 
Fluminense. V. Ex. a está realizando um 
estudo, através do magnífico discurso 
que está pronunciando no dia de hoje, 
mas deve saber que um dos pontos ne
vrálgicos, uma área-problema do Minis
tério da Previdência e, particularmente, 
do INPS, era a Baixada Fluminense. 

O SR. LUIZ VIANA- Para a qual já 
foi elaborado um amplo plano de assis
tência hospitalar, com a construção de 
vários hospitaíS, centros médicos que se 
vão destinar a atender aquela populosa 
Região do Estado do Rio de Janeiro. 

o Sr. Vasconcelos Torres - E é essa 
razão do meu aparte a que V. Ex.a com 
a inteligência que lhe é peculiar, respon: 
de antes mesmo que eu o formule. F'Ol 
um projeto elaborado pelo Ministro, 
chamado Projeto Baixada - V. Ex.a 
deve ter recebido aqui um exemplar, e 
acho que todos os Senadores receberam 
_ em que as filas dramáticas, particular
m~nte, Nova Iguaçu, Caxias, Nilópolis e 
Meriti, começaram a ser. aboli~as. 
o Ministro, senador Luiz Vlana Fllho, 
teve uma inteligência espetacular, pois, 
ao invés de fazer a fusão abrupta, como 
na área estadual, infelizmente, foi feita, 
realizou-a de modo gradual. Então, as 
duas Superintendências do INPS - a do 
antigo Estado do Rio e a do antigo Es
tado da Guanabara - começaram a 
funcionar. li'Jram criadas duas Superin
tendências: a Superintendência da an
tiga Guanabara ficou ·com o Rio de Ja
neir-o e os Municípios da Baixada, e a 
do antigo Estado do Rio ficou chamada 
a Superindentência Adjunta, criando as
sistência, desenvolvimento de programas 
assistenciais para a área do antigo Es
tado do Rio de Janeiro. Neste passo, eu 
queira pedir permissão a V. Ex.a para 
mencionar o nome do atual Superinten
dente do Rio de Janeiro e da área da 
Baixad:3f, o Dr. Feri Célio Tupi Vieira, 
que se tem havido com uma clarividên
cia, com uma percuciência, com um rea
lismo, a ponto de fazer ·com que aquelas 
queixas que se avolumaram fossem ce
dendo, hoje, a quase um movimento de 
gratidão de todos aqueles que batem à 
porta do INPS nessa área difícil, consti
tuída pelos Municípios da chamada Bai-
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~rada Fluminense. Esse Projeto Baixada 
está em plena execução. E tanto ao Mi
nistro Nascimento e Silva, quanto ao Su-

, perintendente Pericélio Tupi Vieira e 
também ao Presidente do INPS, queria 
pedir permissão a V. Ex.a para, neste 
instante, nesse esplêndido relatório que 
V. Ex.a faz, formular o meu elogio o 
mais amplo pos.sível à clarividência com 
que se houveram, agindo com objetivi
dade no sentido de que esses problemas 
assistenciais pudessem ser resolvidos. É 
um depoimento sincero, sobre a área, 
talvez, socialmente mais conflagrada do 
Brasil e ·onde o INPS e o Ministério da 
Previdência estão presentes. 

O SR. LUIZ VIANA - Grato a V. Ex.a 

Mas, Sr. Presidente, continuando, de
pois do aparte com que me distinguiu 
o Senador Vasconcelos Torres, chamaria 
a atenção para a riqueza de medidas, 
de providências, que têm sido da inicia
tiva do Governo do Presidente Ernesto 
Geisel. 

Depois da criação do Ministério da 
Previdência Social, a que me referi, ti
vemos ainda a criação do Conselho de 
Desenvolvimento Social, constituído pe
los Ministros da Previdência Social, da · 
Saúde, da Educação e Cultura e da In
dústria e do Comércio, que formam, real
mente, um Conselho voltado para aten
der e considerar os graves problemas da 
vida brasileira. 

O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.a 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
Congratulo-me com V. Ex.a pela feliz 
iniciativa de abordar, nesta tarde, a po
lítica social dos Governos da Revolução, 
focalizando de maneira especial a orien
tação humana e patriótica do Governo 
do eminente General Ernesto Geisel. 
Permita-me, assim, que destaque nesta 
oportunidade a atuação do Ministro Nas
cimento e Silva, homem público da mais 
alta qualificação para o cargo, que alia 
à sua cultura jurídica a sua vocação de 
estadista e, conseqüentemente, a sensi
bilidade para os problemas da assistên
cia social. Em nome de Pernambuco, de
sejo registrar a atuação prioritária do 
eminente Chefe da Nação, inclusive pela 
felicidade de ter entregue a politica de 
tão importante setor do desenvolvimento 
social a um dos melhores homens públi
cos deste País, onde a modéstia, a cultu
ra, a vocação pública e a capacidade 
executiva enriquecem a sua personali
dade. É o testemunho do alto conceito 
e admiração de toda a Nação Brasileira, 

e de uma maneira especial de Pernam
buco, a um dos maiores talentos de es
tadista deste País. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço o va-. 
lio.so testemunho que V. Ex.a acaba de 
dar, corroborando os pontos de vista que 
venho enunciando. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Per
mite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA- Pois não. 
O Sr. Henrique de La Rocque - Neste 

momento, exatamente, em que transpo
nho a fronteira, no instante em que fa
zemos um exame de ordem g:eral no que 
concerne à assistência social da obra re
volucionária, deixo os domínios da pre
vidência, para examinar essa mesma 
obra social, em outros ângulos. Desejava, 
nobre Senador Luiz Viana, assinalar o 
meu entusiasmo diante da obra do Mi
nistro Nascimento e Silva, que tem, na 
realidade, usado a sua valiosa imagina
cão em favor dos previdenciários. A to
dos eles tem procurado assistir. Mas a 
previdência é ampla; seu circuito é, na 
realidade, de uma amplitude além do 
que se supõe. Surge com a maternidade e 
vai-se exaurir na morte, que a ninguém 
perdoa. E nesse mundo novo, por ele 
engajado à Previdência, ele tem encon
trado a realizacão de um homem de Es
tado totalmente voltado para a assis
tência social. E, em se falando de as
sistência social, Senador Luiz Viana, é 
preciso que se destaque, de forma espe
cífica, a assistência médica, a assistên
cia hospitalar. Dizia-me, recentemente, 
S. Ex.a, que estabeleceu um critério de 
prioridade em que os segurados são as
sistidos através dos hospitais que cons
tituem a rede específica do Instituto; e 
quando há carência de leitos, eles deri
vam para os hospitais federais; em se
guida, para os estaduais e os municipais; 
e depois entram na rede ho~pitalar par
ticular. Neste momento, quando continua 
a prestar assistência aos previdenciários 
do meu Estado, quero depor para V. Ex.a 
que há um mundo de maranhenses que, 
em busca de uma sobrevida, que a me
dicina da minha terra não lhes assegura, 
demandam o Sul do País; e temos en
contrado abertas as portas da Previdên
cia Social, permitindo que eles deman
dem o Sul em busca de uma medicina 
mais avançada, de um hospital mais bem 
equipado. Mas não faz.em só isto. O Ins
tituto paga as diárias e as passagens 
do acompanhante e todas as despesas 
concernentes àquela viagem do Estado 
de origem do segurado para o centro 
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mais adiantado no se to r médico. Tudo 
isto é, na realidade, obra da Revolução. 
Por fim, ·eminente Senador Luiz. Viana, 
quero dizer o quanto a Previdência se 
agigantou, o quanto cresceu e significa 
para este País. Quando presidi .o Insti
tuto dos Comerciários, por volta de 1951 
a 1953, a nossa arrecadação era apenas 
de 100 contos de réis por mês, ou 100 
mil cruzeiros. Dos 100 mil cruzeiros, a 
cota paulista se objetivava em 50%, ou 
seja, 50 contos que são, hoje, 50 mil cru
zeiros. E V. Ex.a sabe melhor que nin
guém que, hoje, a arrecadação da Pre
vidência é a segunda no que diz respeito 
ao vulto do seu significado. Por tudo is
so, louvores ao notável pronunciamento 
que V. Ex.a está fazendo da obra revo
lucionária em setor tão importante que 
diz de perto à pessoa humana, aquela 
que deve ser objeto primário e essencial 
de todo Governo legítimo e voltado para 
as maiores preocupações do homem de 
Estado. 

maternidade. Esse problema foi resolvi
do, passando a Previdência Social a ar
car com esse ônus, que foi assim reti
rado das obrigações do empregador. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco- V. Ex.a 
me permite um aparte? 

O SR. LUIZ VIANNA- Pois não, com 
prazer. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco - Em 
maio do ano passado, fiz aqui pronun
ciamento sobre a criação do Ministério 
da Previdência Social, para cujo cargo 
fo'i escolhido o Ministro Nascimento e 
Silva, a quem todos conhecemos e já de
vemos muito pelo que tem feito por este 
Brasil. Onde é solicitada, sua presença 
tem sido constante. S. Ex.a tem revelado 
todo o seu programa, onde quer que seja 
convocado, dando ciência ao Brasil dos 
novos rumos traçad•os para os problemas 
de saúde do País. Nove órgãos compõem 
o Ministério da Previdência Social, por
tanto, obra complexa da qual o espírito 
lúcido de V. Ex.a, traça, com justiça, o 
perfil para esta Casa. Associo-me e soll
darizo-me, como médico, como brasileiro 
e como piauiense, às palavras que V. Ex.a 
pronuncia neste instante. Muito obrigado 
a V. Ex.a 

O SR. LUIZ VIANA - Muito obrigado 
a V. Ex.a 

Mas, como assinalava, depois do Con
selho de Desenvolvimento Social, tivemDs 
a criação do Fundo de Assistência So
cial, destinado a mobilizar recursos que 
deverão montar, até 1979, a um total de 
cerca de 20 bilhões que irão atender a 
várias obras, inclusive, também, a bolsas 
escolares. 

Houve, também, a extensão da Previ
dência oos maiores de 70 anos e aos in
válidos que, até o momento, ou até àque
le momento em que foram considerados, 
representavam os párias da nossa socie
dade. Para o inválido e o maior de 70 
que não tinham ingressado na Previ
dência Social, não havia outra solução 
senão pedir esmolas pelas ruas do País. 
Hoje, ele é atendido como um ser hu
mano; é atendido pela sociedade, que 
desse modo· o ampara, ~etribuindo o tra
balho que ·ele desempenhou, a função 
que exerceu ao longo de sua existência. 

O Sr. Vasconcelos Torres- Isso é que 
foi Revolução verdadeira! 

O SR. LUIZ VIANA - Foram extintas 
as contribuições sobre a Previdência So
cial; houve a contagem recíproca de 
tempo; o salário-maternidade, que era 
outro problema de relevo, porque colo
cava a mulher numa situação de des
vantagem em face do empvegad·or. Mui
tos empregadores recusavam-se a admi
tir a mulher, pela obrigação que lhes 
vinha de dar assistência, no caso de 

O SR. LUIZ VIANA - Eu é que agra
deço a V. Ex.a 

Continuando, num breve enunciado 
das múltiplas iniciativas que já foram 
tomadas nesse campo da assistência so
c'ial, do desenvolvimento social, queria 
lembrar a extensão ao trabalhador ru
ral do direito ao auxílio-doença; a des
vinculação do saláriQ mínimo da revisão 
dos desgastes monetári•os; a correção 
monetária sobre os descontos na fonte 
do Imposto de Renda, o que equivale a 
uma devolução de cerca de 30% dos tri
butos recolhidos; a elevação do teto das 
isenções para o Imposto de Renda; a 
permissão para que os contribuintes de 
mais de 65 anos possam abater da sua 
renda bruta o equivalente a dois depen
dentes. O muito que se fez na revisão das 
med'idas do BNH, porque não foi só no 
campo do Ministério da Previdência So
cial que o Governo buscou atender ao 
problema social. Ele também o fez em 
outras áreas, em outros Ministérios, e 
disso· é um exemplo flagrante o que foi 
feito em relação a-o problema da habi
tação. As modificações introduzidas, as 
reduções de juros e os aumentos de pra
zo deram uma diminu'ição em prestações 

I 
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de cerca de 30%, o que, realmente, é 
relevante para as classes menos favore
cidas. 

Cheguei até a tomar alguns aponta
mentos sobre o assunto. Lembro-me de 
que um empréstimo de vinte mil cruz~i
ros, que representava uma prestaçao 
mensal de cento e dezessete, passou a 
ser de oitenca e três cruzeiros. Um em
préstimo de sessenta mil, que e~a :eago 
com prestações de setecentos e cmque!?-
ta cruzeiros, tem agora uma pre~taç~o 
de quinhentos e trinta cruzeiros. Sao dl: 
ferenças, portanto, de 29,5%, o que e 
bastante significativo, bastante expres
sivo para as classes menos favore~idas, 
para as classes mais pobres do Pa1s. 

Enfim, é uma série de medidas, a últi
ma delas a unificação do PIS e do 
PASÉP. Instituiu-se um verdadeiro 14.0 

salário com que se beneficiam todos 
aqueles trabalhadores que percebem até 
5 salários mínimos. 

Mas eu não queria, ou não desejo de
ter-me sobre esses aspectos, do muito 
que já foi feito, dessa série de medidas 
que mostram, aliás, quanto está fé!til a 
imaginação do Governo, a imaginaçao do 
Ministério da Previdência Social, em re
lação ao campo social, ao atendimento 
daqueles propósitos enunciados no II 
PND. 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Pois não, com 
muito prazer. 

O Sr. Heitor Dias - V. Ex.a es~á ~oca
lizando assunto da maior relevanCla, .e 
o seu depoimento vem demonstrar, ma~s 
uma vez, os grandes e verdadeiros idealS 
da Revolução de março de 1964; a_ c~n
tinuidade dos Governos da Revoluçao~ a 
visão de estadista do General _Er~esto 
Geisel· o dinamismo e a competenc1a do 
M'inist~o da Previdência Social, Prof. 
Nascimento e Silva. E, a série de fatos e 
de números que V. Ex.a exibe compro
vam que nada disso foi feito por acaso, 
mas ao contrário, obedeceu a um pro
grama, a um delineamento. E, V. Ex.a 
teve oportunidade de bater na tecla, ao 
referir-se ao II Plano Nacional de De
senvolvimento. Ali está registrada uma 
das metas importantes do Governo, ~ue 
é exatamente a justiça social. E é lSSO 
que precisa ser levado ao c-onhecimento 
do povo em detalhes, para que ele s1nta 
e saiba que os seus sofrimentos e as suas 

justas reivindicações estão sendo objeto 
de estudos e de medidas adequadas por 
parte do Governo Federal. Congratulo
me, pois, com V. Ex.a por essa oportuna 
exposição com a qual demonstra que está 
atento e interessado nos grandes proble
mas que afligem o nosso povo. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradecido a 
V .Ex.a 

Mas, aproveito justamente este opor
tuno enunciado que V. Ex.a fez do II Pla
no Nacional de Desenvolvimento, para 
acentuar que os objetivos desse Plal}O 
são os de mudar a face social do Pa1s. 

o II Plano Nacional de Desenvolvl
mento tem a coragem de exibir os pro
blemas, ele não quis es~onder a ~ossa 
pobreza, as nossas necessidades, as are~, 
realmente, de pobreza extrema que eXIs
tem no País, como no Jequitinhonha, no 
Vale do Ribeira e em áreas do Nordeste 
que são os chamados "bolsões de po
breza". 

É para isso que se está voltando o Go
verno, dentro de uma estratégia que se 
destina a uma política social integrada 
para um melhor desenvolvim~nto do 
País. O objetivo dessa integraçao entre 
a população urbana e a população ru
ral, aquela crescendo vertiginosamente, 
de maneira que os índices chegam a se 
inverter. Tínhamos uma grande popula
ção rural para uma pequena população 
urbana. Esses dados estão de tal maneira 
se invertendo que há previsão de que, 
E;m 1980, cerca de 60% da nossa popula
cão rural já esteja integrada na popu
lação urbana do País. 

Isso tem sido feito sem prejuízo, sem 
~. postergação do.s direitos dos nossos 
trabalhadores rurais, até bem pouco qua
se que totalmente ignorados pela Previ
dência Social. 

Assim Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
quero acentuar justamente os objetivos 
fundamentais da política governamental 
nesse campo da assistência sodal: mu
dar a face do País; fazer com que a 
riqueza seja melhor distribuída, que pos
samos eliminar aqueles chamados "bol
sões de pobreza", integrarmos, numa so
ciedade justa, numa sociedade humana, 
todos aqueles que contribuem para o en
grandecimento do Pais. 

Isso é o que tem sido feito especial
mente através do Ministério da Previ
dência, mas também, através de órgãos 
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do Min~stério do Interior, Ministério da 
Saúde, Ministério do Trabalho. 

Mas Sr. Presidente, depois de me re
ferir ~ todas essas iniciativas já em 
curso que têm sido levantadas, eu lem
brar!~, também, que o Ministério tem em 
estudos várias iniciativas da maior im
portância para o desenvolvimento social 
do País. Entre essas a c.antribuição dos 
trabalhadores que prestam serviços a 
empresas sem vinculação empregatícia; 
concessão de benefícios a pessoas que 
ingressaram na Previdência após com
pletarem sessenta anos, em determina
das condições; completa integração do 
seguro de acidentes de trabalho na Pre
vidência; enfim, há vários proj etos em 
estudos. 

Mas, a d.ais deles eu queria referir-me 
- não direi com mais profundidade -
mas, com mais ênfase. Eu os considero, 
realmente, iniciativas de grande impor
tância. Uma, aliás, acho que já divulga
da pela Imprensa, não constitui novida
de, mas, representa para mim passo im
portante para a vida do País. 

Refiro-me aos indicadores sociais e à 
suplementação de alimentos para ges
tantes e crianças de até seis anos. 

Em relação aos indicadores sociais que 
serão manipulados pela DATAPREV -
que é um organismo - quero chamar a 
&.tenção para o fato de que isso irá efe
tivamente dar possibilidades ao Governo 
de conhecer a situação real do País. Se 
eu quisesse usar uma pequena imagem, 
modesta, eu dir'ia que vamos passar da 
época do médico da sala, do banco, nas 
Santas Casas, de estetoscópi-o, para a. 
época da radiografia, da radioscopia. 

O Governo terá, então, elementos para 
conhecer tudo o que estiver ocorrendo no 
País, em determinadas zonas; as causas 
scciais de uma doença, as causas de uma 
modificação, a maneira por que a popu
lação está-se comportando ou reagindo 
diante de determinadas deficiências ali
mentares, ou determinadas causas de 
doenças endêmicas ou epidêmicas. 

É uma iniciativa, Sr. Presidente, a meu 
ver, da mai-or importância social essa 
tomada pelo Governo, de incorporar à 
nossa vida - a existência desses indica
dores sociais. 

Hoje, por mai~r que sej~ a nossa boa 
vontade, por ma'ior que seJa o empenho 
do Governo, ele, de alguma maneira, ta-

teia no escuro. Ele procura o que deve, 
o que será melhor fazer, mas está sujeito 
a grandes erl'os, a grandes equívocos. Na 
base dos indicadores sociais, as medidas 
serão prontas, serão certas, serão justas 
e, sobretudo, vi;rão realmente atender às 
populações, às regiões mais carentes da 
assistência governamental. 

O Sr. Vasconcelos Torres (Com assen
timento do orador.) - Nobre Senador, 
somente uma frase. Isto é profundamen
te maravilhoso e representa a seriedade 
com que o Ministério da Previdência So
c'ial e o· Governo encaram os problemas 
sociais brasileiros. V. Ex.a está fazendo 
assim um cinemascope perfeito. É pena 
que esses avanços _do Ministério. da Pre
vidência Social nao tenham s1do am
plamente divulgados. Embora - como 
V. Ex.a falou - a Imprensa tenha divul
gado, V. Ex.a está dando um ~etalh~ i~
portante. É justamente atraves _dos mdl
cadores sociais, uma computaçao mara
vilhosa que o Governo pode atender, 
sem aquele falso paternalismo, anterior 
a 1964, as realidades sociais e as reivin
dicações legítimas da classe trabalha
dora e previdenciária do País. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a 
V. Ex.a Eu complementaria essa idéia, 
tão bem enunciada por V. Ex.a, dizendo 
que esses indicadores sociais vão-nos 
permitir conhecer a qualidade da vida. 
Qualidade de vida a que estão submeti
das as populações brasileiras nas suas 
diferentes classes, nas suas diferentes 
regiões, nas suas diferentes categorias 
sociais. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Serviço 
absolutamente pioneiro na América La
tina! 

O SR. LUIZ VIANA - Essa iniciativa 
aliás já existe na França, na Inglaterra, 
na Alemanha, nos Estados Unidos, mas 
- como disse bem o Senador Vasconce
los Torres - é pioneira na América La
tina; irá dar ao Governo não somente 
essas condições, mas mostrar a seriedade 
com que o Governo deseja encarar o pro
blema da assistência social e o problema 
da política social brasileira. 

Mas dizia eu que havia dois projetes 
a que 'eu da v a grande importância: um 
era esse o outro é o da suplementação 
aliment~r às gestantes e às crianças de 
zero ano. 

Sr. Presidente, por mais que tenhamos 
exper'iência, por mais que tenhamos sen-
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tido as dificuldades de vida de várias ca
madas da população brasileira, não te
mos o conhecimento perfeito dos danos 
que são causados pela subnutrição, pela 
hip.onutrição, sobretudo nessa fase de 
gestantes e nas crianças de zero a seis 
anos. São danos irreversíveis! Hoje, já 
há vários estudos - não sou médico, mas 
leio, naturalmente, livros de divulgação 
- e é sabido que a criança, nessa idade, 
reclama alimento proteico, alimento de 
sais minerais, alimento de vitaminas pa
ra que o seu cérebro se desenvolva com 
aquela rapidez, e aquela complexidade 
que exige a natureza humana. Basta di
zer que o cérebro de uma criança, que 
surge com cerca de 300 gramas, no pri
meiro ano de vida triplica de volume: 
vai a cerca de 900 gramas, e isso ele só 
con.segue através de allmento adequado; 
quando esse alimento não é adequado, 
vêm os casos de retardamento mental 
que se irão refletir por toda a vida da
quele ser, desde a sua escolaridade ao 
seu trabalho. Enfim, o País irá pagar 
muito mais por aquela deficiência do que 
pagará se, através de uma suplementa
ção balanceada, adequada, de alimentos 
propiciar o desenvolvimento normal da~ 
quela criança. 

Essa iniciativa, Sr. Presidente, que já 
está sendo estudada - acredito que em 
breve estará concretizada num projeto 
governamental- é realmente da maior 
importância. 

Não faz muito tempo, eu lia um es
tudo de um professor americano, Elie 
Shneour, em que ele mostrava as neces
sidades que tem um recém-nascido de 
determinados alimentos proteicos, vita
minados e minerais, sem os quais a cri
ança se desenvolve em condições irre
cuperáveis para o resto da vida. 

Sr. Presidente, no caso eu sinto isso. 
Acredito que o Ministério da Previdên
cia e Asistência Social, com essa suple
mentação alimentar, prestará um imen
so serviço ao País, à nossa sociedade. 
É algo humano, s'Clbretudo social, e pa
triótico, e o seu custo será uma insig
nificância ante o que representará de 
benefício para milhões de seres que se 
desenvolverão em condições normais, 
melhor servirem ao País e à sociedade. 

Creio Sr. Presidente, que após um rá
pido ex'ame, um breve enunciado, sobre 
as realizações de caráter social que vêm 
sendo empreendidas pelo Governo Ernes
to Geisel e, em particular, pelo Ministé-

rio da Previdência e Assistência Social, 
que ontem completou o seu primeiro ani
versário, poder'ia concluir, afirmando que 
raramente, em tão pouco tempo, se tem 
feito tanto pelo Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! :M~uito bem! Palmas prolon
gadas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Ruy Carneiro. 

O SR. RUY CARNEIRO - Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, assisti, agora, no 
meu Estado, à vacinação de um milhão 
e 200 mil paraibanos, em c:J,ecorrência da 
magnífica campanha pela debelação da 
meningite, desfechada pelo E:xmo. Sr. 
Ministro da Saúde, em ação conjugada 
com a Secretaria de Saúde do Estado. 

O ilustre Governador Ivan Bichara e 
o seu atuante Secretário de Saúde Clóvis 
Bezerra empreenderam notável movi
mentação, com intensa propaganda, para 
que fosse alcançado um brilhante êxito 
na campanha. E isso se verificou na Ca
pital e nas principais cidades da Paraí
ba, com seriedade e eficiência, com o 
sucesso da iniciativa do Governo Federal 
e do Estadual. 

Foi com entusiasmo que vi, de um 
lado, a organização e eficiência da va
cinação e, de outro, o senso de respon
sabilidade do povo da Paraíba, colabo
rando c·om a saúde pública do nosso 
Estado. 

Congratulo-me, Sr. Presidente, com o 
Ministro Almeida Machado pelo êxito 
invulgar com que o Ministério da Saúde 
desfechou essa vitoriosa campanha de 
vacinação em massa, com a finalidade 
de debelar os surtos de meningite que, 
no ano passado, tantas vítimas fez e 
tanto pânico levou ao povo brasileiro. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO - Com pra
zer, Senador. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Senador 
Ruy Carneiro, parece-me que foi a maior 
vacinação em massa feita no Mundo, até 
hoje, comandada pelo Ministro da Saú
de, e objeto da exaltação oportuna, sin
cera e correta que faz V. Ex.a Somente 
interrompi o excelente discurso de V. 
Ex.a para também solidarizar-me com 
as suas palavras e dar o testemunho, 
particularmente do que foi feito na Bai
xada Fluminense, que V. Ex.a bem co-
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nhece. É um Estado dentro do outro 
Estado, cheio de problemas e de desa
justamento, mas a campanha foi tão 
bem feita que se atingiu a índice de 
99,9%. O Ministro da Saúde, com a sua 
atuação registrada por V. Ex.a, merece 
realmente o elogio, no meu modo de en
tender, insuspeito. Insuspeito, porque 
V. Ex.a está colocando a situação além 
de qualquer legenda partidária, e eu, 
membro da ARENA e do Estado onde a 
incidência da meningite, depois de São 
Paulo, estava atingindo índice alarman
te, senti-me no dever de interromper o 
seu discurso, para comungar com as pa
lavras oportuníssimas com que V. Ex.a 
brinda o Plenário, nesta tarde. 

O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço o 
aparte do Senador Vasconcelos Torres 
que vem ratificar, com as declaracões 
do que oc-orreu no Estado do Rio de Ja
neiro, o que se verifica atualmente na 
Paraíba. 

Recordamo-nos todos do que foi o sur
to epidêmico de meningite que atacou os 
mais diversos pontos de nosso território. 
O assunto foi objeto de intensos debates 
nesta Casa, e Imprensa o faclizou am
plamente. Necessário se torna, assim, 
exaltar a eficiência, previsão e organiza
ção com que o Ministro Almeida Ma
chado preparou e executou o combate ao 
mal, visando à sua eliminação, livrando 
o pov·o d·os sofrimentos que este ano lhe 
adviriam, redobradamente. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO- Com prazer. 

O Sr. Jo-sé Lindoso - Há poucos mo
mentos, iria apartear V. Ex.a, quando 
concorrentemente e com a autoridade de 
um testemunho eloqüente o fez o nobre 
Senador Vasconcelos Torres. Gostaria, no 
entanto, pela Liderança, de agradecer 
esse depoimento insuspeito de V. Ex.a, 
homem altamente qualificado no Sena
do, pela independência e senso de jus
tiça com que examina todos os proble
mas do Brasil, louvando o Governo quan
do o Governo acerta, e dando a sua con
tribuição ao Governo, quando, na sua 
expectativa patriótica, não está corres
pondendo aos acertos desejados. A pa
lavra de V. Ex.a no caso, tem significa
ção extraordinária. Efetivamente~ o Mi
nistro Almeida Machado, no programa 
de atendimento à população para elimi
nar o surto de meningite, tem atuado 
de modo excepcional. Eu estava em São 
Paulo, quando S. Ex.n para lá se trans-

portou e, articulado com a Secretaria de 
Saúde de São Paulo e apoiado direta
mente por essa figura extraordinária de 
liderança nova que surge no Brasil, que 
é o Governador Paulo Egydio, fez o tra
balho em São Paulo. O planejamento 
da campanha em São Paulo foi feito com 
absoluto êxito. Antes de se marcar' a 
data foram ali estudadas, inclusive, as 
c-ondições de tempo, para que nada, ab
solutamente, viesse a perturbar aquela 
campanha, aquela ação de trabalho em 
benefício do povo, dentro do Plano da 
Saúde Pública. Num recorde extraordi
nário, num rec·orde mundial, vacinaram
se mais de 8 milhões de pessoas, em São 
Paulo. Relativamente à Baixada Flumi
nense, V. Ex.a ouviu o depoimento elo
qüente do Senador Vasconcelos Torres, 
que nos ofereceu o registro de como se 
desempenhou o Ministério da Saúde, ar
ticulado com as autoridades do seu glo
rioso Rio de Janeiro. Estamos nós, por
tanto, dando também um testemunho, 
porque foi presenciado por todos aqui o 
que se fez em Brasília, no Distrito Fe
deral, onde a população vivia um clima 
de insegurança, de intranqüilidade. Hoje 
verificamos que, com a ação do Minis
tério da Saúde e do Governo do Distrito 
Federal, foi restabelecido nos nossos la
res o clima de tranqüilidade relativa
mente às investidas da meningite. Os 
homens públicos, Sr. Senador, estão real
mente para prestarem serviços e não 
para serem louvados. Mas é do nosso 
coração e da nossa consciência o impe
rativo ditado, aquele que manda que se 
registre c.om louvores aqueles que, em
b0ra no cumprimento exato das suas 
obrigações de homens públicos, servir, 
dão uma outra dimensão extraordinária 
de desdobramento, iluminados pela soli
dariedade absoluta à sociedade, à comu
nidade, no serviç·o do povo. Esse é o si
nal da dedicação excepci·onal do Minis
tro Almeida Machado no desenvolvimen
to, não só dessa campanha, mas na sua 
atuação no Ministério da Saúde. Aguar
damos S. Ex.a, dentro de alguns dias, 
no Amazonas, para que lá, onde S. Ex.a 
tem um acervo imenso de serviços pres
tados ao IMP A, como Diretor daquele 
Instituto de Pesquisa, e se identifica 
com a gente, com o povo e com as coi
sas, no seu afã de pesquisador. E agora 
vai dar a sua contribuição de cientista, 
a·o lado da de Ministro da Saúde. Nós 
o esperamos, para que S. Ex.n tenha a 
oportunidade de, voltando à nossa terra, 
prestar esse serviço magnífico na bata
lha contra a meningite e sentir o calor 
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daquele povo que o estima de um modo 
singular. 

O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço 
e recolho o aparte do eminente Vice
Líder, Senador José Lindoso, ao meu mo
desto pronunciamento, não somente por
que S. Ex.a representa a Liderança da 
Maioria nesta Casa, mas também por 
representar aquele admirável Estado que 
se chama Amazonas. 

O Sr. José Lindoso - Obrigado a 
V. Ex.a 

O SR. RUY CARNEIRO- S. Ex.a fo
calizou dois setores que foram castiga
dos pela meningite, mais precisamente, 
o grande e poderoso Estado de São Paulo 
e a Capital Federal, a nossa querida 
Brasília. 

Não hesito em dizer que o Governo do 
eminente Presidente Ernesto Geisel e o 
seu devotado Ministro Almeida Machado 
se tornaram merecedores de nossos 
aplausos e reconhecimento. 

Desejo, no entanto, formular um apelo 
ao ilustre Ministro da Saúde. No Estado 
da Paraíba, a va·cinação contra a meni
gite oc<lrreu apenas nas grandes cidades, 
como afirmei, não se estendendo por 
todo o interior, sobretudo nos Municípios 
mais ai'astados, aliás, de grandes popu
lacões, cujos habitantes ficam expostos 
ao" terrível mal. Lá se encontram popu
lações menos favorecidas e, portanto, 
novos focos poderão surgir, prejudican
do gravemente o notável esforço realiza
do pelo Ministério da Saúde. 

Torno-me, assim, porta-voz do povo 
do interior paraibano, das regiões do Ser
tão, Cariri, Brejo e Litoral, pedindo ao 
Ministro Almeida Machado que a "ope
ração chapéu-de-couro" - como ficou 
conhecida na Paraíba, a vacinação em 
massa contra a meningite- seja levada 
a todas os rincões do meu Estada., para 
que aquele povo bom, merecedor, bravo 
e amigo, fique resguardado dessa doença. 
Além da proteção integral à.s populações, 
acredito que isso impediria o surgimento 
de novos focos, e manteria a perigosa 
ameaça da miningite afastada do nosso 
povo. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Per
mite V. Ex.a um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO- Com muito 
prazer. 

O Sr. Henrique de La Rocque- V. Ex. a, 
nobre Senador Ruy Carneiro, é um exem-

pio, para todos nós bem expressivo, da 
conscientização parlamentar. Membro 
eminente do Movimento Democrático 
Brasileiro, nunca deixou que a paixão 
partidária toldasse a sua sensibilidade, 
a sua serenidade e pertubasse o seu jul
gamento. O Ministro Almeida Machado 
lancou campanha universalmente a mais 
compacta, como bem assinalou o nobre 
Senador Vasconcelos Torres e que é ago
ra enfatizada, de forma consagradora, 
de público, no Senado da República, por 
V. Ex.a Como já bem disse o nosso emi
nentíssimo V ice-Líder José Lindoso, V. 
Ex.a, Senador Ruy Carneiro, é um exem
plo de comportamento democrático. É o 
nosso depoimento, para honra do Sena
do. 

O SR. RUY CARNEIRO - Sensibili
zam-me, sincera e profundamente, as 
palavras do ilustre Representante do Es
tado do Maranhão, Senador Henrique 
de La Rocque, que, na sua bondade, vem 
ilustrar esse pronunciamento que estou 
fazendo, nesta tarde, sobre a vacinação 
da meningite no Estado da Paraíba. 

Agradeço ao Senador Henrique de La 
Rocque, prezado amigo e grande Repre
sentante da terra de Gonçalves Dias. 

Ainda há tempo para isso, e seria um 
mero trabalho de complementação, que 
poderia ser rapidamente executado, sem 
grande esforço para o Ministério. 

ontem, aliás, aqui esteve o Governador 
Ivan Bichara, que solicitou ao Excelentís
simo Senhor Presidente da República e 
ao titular da Pasta da Saúde, todo o 
empenho nesse sentido. 

Este, Sr. Presidente, o apelo que faço 
ao eminente Ministro· da Saúde, Profes
sor Almeida Machado, em nome do des
protegido povo do interior da Paraíba! 
(Muito bem! ·Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Tem a palavra o nobre Senador 
Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ufanosamen
te, em todo o curso da minha existência, 
tenho proclamado e exaltado a generosi
dade, o espírito de solidariedade que 
impulsiona e governa o homem brasilei
ro. Essas qualidades que compensam, so·
bremaneira algumas dei'iciências cons
táveis entre nós, são, a maioria das ve
zes, fruto, não da maldade preconcebi
da, mas de emoções exacerbadas deri
vadas daquela generosidade. A nosso vo-
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cação quixotesca em tomar a defesa do 
aparente- e momentaneamente- mais 
fraco, parece-me ser inerente ao homem 
brasileir.o - a mim mesmo em parti
cular, posso afirmar que, de quando em 
vez, esta vocação me tem levado muito 
próximo a erros irreparáveis. . 

Esse feitio de nossa gente, como é 
mais natural e legítimo, não poderia ser 
-como o é- estranho ou ausente entre 
nós, nem mesmo na elevada condição de 
legislador. Portadores que .somos de 
grande parcela de sensibilidade - por 
certo, maior do que aquela que é dada 
aos nã·o políticos - com maior fre
qüência estamos sujeitos aos gestos emo
cionais e, até mesmo, àqueles divorcia
dos da razão. 

Como exemplo, sr. Presidente, vejamos 
o que vem ocorrendo na Câmara dos 
Deputados, de certo tempo a esta parte, 
em relação à Lei n.0 5. 760, de 1971, exa
minada e votada pelas duas Casas do 
Congresso, sendo, portanto, de nossa in
teira e total responsabilidade. Tais as 
críticas e tal a virulência de alguns ata
ques aos funcionários executores de nos
sas determinacões contidas na citada 
Lei, que, aos desatentos, poderá causar 
a falsa impressão de que - inconse
qüentemente fizemos Leis iníquas ou en
tão que não passamos de meros especta
dores dos problemas brasileiros e da Le
gislação aqui votada por nós. 

Na verdade, sabe a Casa - como sabe 
a Nação - que a Lei n.0 5. 760, institui
c'l·.,ra da federaU.zação da inspeção sani
tária dos produtos de origem animal, é 
daqueles diplomas legais que, examina
do'l como isenção e tendo em vista o in
teresse público, só merecem aplausos. 
Por outro lado, se analisarmos c.am isen
ção, despidos de preconceitos fundados 
em falsas informações e, sobretud.o, se 
quisermos aproximarmo-nos da justiça, 
deveríamos - todos nós - Deputados 
e Senadores, com aplausos e outras de
monstrações de apreço, manifestar aos 
abnegados servidores do Ministério da 
Agril"ultura (no caso da DIPOA) a nossa 
gratidão pelo muito que vem realizando 
em favor da saúde de nossa gente, atra
vés da implantação da Lei n.0 5. 760. 

Quanto a aftose, tuberculose, brucelo
se, enfim, de quantas enfermidades, de 
quanto sofrimento tem sido poupado o 
nosso povo nas áreas do País em que já 
se implantou a Lei n.0 5. 760. 

Tais os benefícios à saúde dos consu
midores, que bastaria constatar-se que, 

no Rio Grande do Sul, onde temos a 
mais bem cuidada pecuária bovina, so
mente em 1974 graças ao trabalho da 
DIPOA, 9. 680 carcaças de bovinos e 
1. 874 de suínos doentes, portadores de 
doenças infecto-contagiosas, não foram 
consumidas pela população. 

sa~~~ feas~~:;:· gc~zr~ J~e~~r~a d~~~s;e~ 
sendo feita, a Lei n.0 5. 760 justificar-se
la através dos benefícios que presta ao 
er6rio e, por c·onseqüência, ao povo, ao 
evitar a sonegação de impostos gerada 
no abate desorganizado e clandestino. 

No entanto embora entendendo-os 
como vítimas do engodo, de informações 
interesseiras e até mesmo criminosas, vi
mos assistindo Deputados da melhor qua
lificação pessoal, dos quais, muitos par
ticipes na elaboração da Lei n.0 5. 760, 
generosamente, agindo de maneira pas
sional e, portanto, desservindo o bem 
público em favor de indivíduos que não 
pensam, senão, no lucro fácil, venha ele 
de onde vier. 

Sr. Presidente, estou, nesta questão, 
muito à vontade para repelir as injúrias 
à Lei e, de maneira especial, aos seus 
executores. Injúrias há, que vão de atri
buir à derrota da ARENA nas eleições 
passadas até o ponto de estarem os hOn
rados - embora eternamente mal pagos 
- veterinários da DIPOA a serviço das 
multinacionais do setor que operam em 
nosso País, quando, na realidade, cum
prem estritamente o que legislamos. 
Quando digo que estou muito à vontade, 
é porque, como sabe a casa, em nossas 
atividades particulares somos criadores 
e industriais de bovinos e, nestas condi
ções, sofremos todas as exigências da Lei, 
as quais - diga-se de passagem - não 
foram p.oucas, para adaptarmos o nos
so estabelecimento ao estatuído na le
gislação vigente. 

De nossa parte, em alguns momentos 
também interpretamos como excesivos 
alguns dos requisitos regulamentares im
nnc;t,r'ls nela DIPOA. Mas no final, fomos 
obrigados a concordar que, mesmo aque
las tidas como excessivas buscavam res
guardar, invariavelmente, os interesses 
do consumidor ou da própria indústria, 
como é o caso do aproveitamento dos 
snbnrodutos, o que jamais ocorreu nos 
abatedouros antigos e não adaptados à 
atual Lei. 

Sem pretender polemizar com os que, 
desavisadamente, vêm atacando a Lei 
n.0 5. 760 e seus executores e, sabendo-
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os bem intencionados, ao mesmo tempo 
em que talvez não se tenham debruçado 
sobre o problema, trago aqui algumas 
respostas e desmentidos que, espero, co
loquem um ponto final nesse crescendo 
de injustiças que já vai longe demais. 

Sensibilizados por "lágrimas de croco
dilos" de indivíduos, ignorantes alguns 
e desonestos na maioria, vejamos o que 
vem sendo afirmado por alguns dos Srs. 
Deputados, como também o que real
mente vem ocorrendo no setor. 

Atendendo a insistentes pedidos do 
Governador Alberto Silva e do então Se
cretário da Saúde - hoje Governador 
Arcoverde - a DIPOA implantou a ins
peção federal no Piauí. 

Tal a precariedade do abastecimento 
de carne, principalmente no que diz res
peito ao aspecto sanitário ali reinante, 
que o Senador Helvídio Nunes - quan
do Governador, tudo fez, e afinal c.anse
guiu, para dotar o Estado de um mo
derno matadouro - frigorífico que é o 
FRIPISA, Sociedade de Economia Mista. 
Pois bem, a competição desleal promo
vida pelo aba te clandestino e sonegador 
de impostos chegou a um ponto que. só 
após a federalização, vem o FRIPISA 
podendo funcionar com certa regulari
dade. No entanto, graças à malícia e 
engenhosidade dos inescrupulosos clan
destinos, o nosso correligionário Depu
tado Correia Lima, ilaqueado na sua 
boa fé, potr certo passionalmente, no 
dia 16 do c.arrente, voltou à Tribuna da 
Câmara dos Deputados - a atacar a 
DIPOA com afirmações e expressões que, 
nem de longe, correspondem à verdade 
ou, até mesmo, fazem justiça à sua pró
pria inteligência. 

Além dele, outros Srs. Deputados tam
bém têm feito acusações infundadas. 
Vejamos. 

Da Tribuna da Câmara, acusou-se a 
politica do Governo, no setor, de elimi
nar a concorrência da média ·e pequena 
indústrias de carne no Rio Grande do 
Sul - permitindo o monopólio dos trus
tes, isto é, dos grandes frigorífic·os es
trangeiros. Agrava-se ainda a acusaçã;o 
ao ressaltar que em 80% das cidades da
quele Estado sulino, o consumo é clan
destino. 

Ora, a federalização não detennina a 
eliminação das pequena e média indús
trias de carnes, que é o nosso caso pes
soal, mas, sim. a interdição de estabele
cimentos primitivos, anti-higiênicos e ob-

soletos, verdadeiros atentados à saúde 
pública. 

Quanto ao monopólio do comércio de 
carnes pelas grandes empresas multina
cionais, a afirmativa não é válida, prin
cipalmente para o Rio Grande do Sul, 
eis que o que se observa ali é a grande 
predominância das cooperativas de car
nes, totalmente nacionais, regidas por 
rigorosa legislação protetora. 

É de ressaltar que, atualmente, exis
tem no Rio Grande do Sul 64 matadou
ros e frigoríficos, dos quais apenas três 
são empresas multinacionais. 

Dentro do mesmo diapasão, foi dito 
que, em Rosário do Sul, a carne consu
mida vai congelada de Porto Alegre, pois 
a Swift, com equipamentos obsoletos, 
nega-se abater para a p.apulação daquela 
cidade. E mais: afirma-se que pequenos 
e médios frigoríficos nacionais foram fe
chados, embora oferecessem tecnologia 
muito superior à dos frigoríficos da 
Swift e Annour, de Santana do Livra
mento. 

Sr. Presidente, eu preciso abrir aqui 
um parêntesis. Lembro à Casa dos ardo
res, mais que respeitáveis sentimentos 
idealistas e nacionalistas do ex-Minis
tro da Agricultura, Fernando Cirne Lima. 
E foi S. Ex.a, como gaúcho e como 
Ministro da Agricultura, aquele que 
determinou a implantação da federa
lização no seu Estado. Por uma questão 
de ética.e de princípio, S. Ex.a, embora 
sabedor de que encontraria resistência 
naqueles que não se quisessem adaptar 
à legislação de sanitariedade mínima 
exigida, em que pese a tudo isso, S. Ex.a, 
corajosa e patrioticamente, como sempre 
se comportou, procurou implantar, em 
primeiro lugar, no seu Estado, esta me
dida. 

Daí por que, Sr. J;lresidente, entendi de 
abrir este parêntesis, porque me ocorreu 
esta lembrança, de que o insuspeitíssimo 
ex-Ministro Luiz Fernando Cirne Lima é 
que implantou em seu Estado as tais me
didas e providências hoje inquinadas de 
estar a serviço das multinacionais. 

Tais afirmativas - repito - não têm 
nenhum fundamento. O frigorífico Swift 
destinou, em 1974, segundo levantamento 
que fizemos, 148.510 kg de carne para 
abastecer Rosário do Sul. Até abril deste 
ano, foram encaminhados ao abasteci
mento daquela cidade mais 93. 849 kg. 
Outrossim, há cerca de 2 anos, foi aquele 
frigorífico quase totalmente reconstrui-
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do, sendo considerado hoje um dos me
lhores e mais modernos do Pais. 

Quanto à acusação de que as firmas 
fechadas foram as que recolhiam ICM, 
tinham escrita organizada, alvará e fis
calização sanitária permanente, ela não 
procede. ·· 

No levantamento do consumo de car
nes da Grande Porto Alegre, realizado 
antes da implantação da federalização, 
verifica-se o seguinte: os frig-oríficos or
ganizados c.ontribuíam com apenas 20% 
do consumo de carne naquela região, 
enquanto cerca de 140 pequenos mata
douros abatiam menos de 10 cabeças de 
gado por semana. No entanto, esses es
tabelecimentos desorganizados consegui
ram alijar do principal mercado consu
midor as empresas devidamente estru
turadas, pois não havia condições de 
competição; os pequenos estabelecimen
tos sonegavam o ICM e o FUNRURAL, 
e sem higiene tinham o custo operacio
nal, naturalmente. muito mais baixo e 
não sofriam fiscalização sanitária. 

Ficaram os frigoríficos, então, depen
dendo quase exclusivamente da exp·orta
ção internacional para sobreviverem. 
Quando o MCE e demais países importa
dores suspenderam suas compras, não 
fora a federalizaçã.o, os frigoríficos não 
teriam suportado a crise, pois a Lei 
n.0 5. 760 garant.iu-lhes pelo menos o 
mercado interno. 

Assegura-se que o Governo fechou 400 
pequenas e médias indústrias de carnes 
que possuíam condições boas de aba te, 
fiscalização da Secretaria de Saúde, pes
soal técnico, não se importando com as 
que abatiam o boi no chão, com risco 
da saúde pública. 

Sr. Presidente, de cátedra, permita-me 
dizer, a desorganização no setor foi ta
manha - num passado não muito re
moto, ou seja, anterior à vigência da 
Lei n.0 5. 760- tal a des.organização, tal 
o número de c.oncordatas e falências ve
rificados no setor de frigorificação de 
carne, que fomos levados a entrar na 
industrialização, porque não tínhamos, 
àquela altura, garantia de ressarcimento 
do m-ontante das dívidas contraídas co
nosco, dada a insegurança com que se 
operava. Daí, eu dizer que estava muito 
à vontade, porque fomos daqueles cria
dores levados a montar uma indústria. 
Na realidade, era tal a insegurança no 
setor, que não nos inspirava tranqüili
dade a comercialização da nossa produ
ção de bovinos. 

Sr. Presidente, vejamos a realidade. 
Dos 576 locais de abate, levantados pe

los técnicos do Ministério da Agricultura 
lá no Rio Grande do Sul ainda, apenas 
11 poderiam ser classificados como in
dústria, tratando-se os demais de sim
ples postos de abate, freqüentemente 
juntos a chiqueiros ou currais. 

A maior parte dos estabelecimentos 
não possuía nem energia elétrica. o 
equipamento e as instalações totalmente 
obsoletos. Operários sujos, seminus e até 
crianças trabalhando, expostas às mais 
precárias condições higiênicas. 

A água de abastecimento, quando exis
tente, constituía sério problema, pois sua 
procedência declaradamente imprópria 
para utilização ·em fábricas que prepa
ram alimento para consumo humano. 

A inspeção estadual inexi.stia - sabe
mos todos - tanto no Rio Grande do 
Sul, como em todos os Estados da Fe
deração. Não era de caráter permanente; 
os servidores possuíam de um a trinta 
ou mais matadouros sob seu controle; 
nã,.o havia instalações para inspeção de 
vi ceras ou carcaças; os poucos funcio
nários eram meros espectadores, essa é 
a grande verdade, limitando-se a carim
bar as carcaças, sem a inspeçã,.o devida; 
os matadouros não aparelhados para o 
aproveitamento condicional de carcaças 
portadoras de lesões que justificassem 
tal critério, iam essas carcaças para o 
consumo. 

Diz-se que em Erva! o consumo é clan
destino. 

O que existe ali é um estabelecimento 
de abate em fase final de construção, 
pertencente à Prefeitura local. 

Todavia, apesar de tratar-se de obra 
recente, já apresentava os mesmos vícios 
tecnológicos e sanitários dos já em fun
cionamento, demonstrando completa fal
ta de orientação daqueles que aprova
ram o projeto. O que Erval necessita é, 
apenas, de um entreposto frigorífico, ca
paz de estocar o necessário para o con
sumo de 15 a 20 dias, pois o Município 
encontra-se na zona de influência de 
Jaguarão e Pelotas, onde existem 4 mo
dernos frigoríficos sob inspeção federal. 

Por outro lado, aquela cidade não en
trou na primeira federalização no Rio 
Grande do Sul: continuam funcionando 
os mesmos matadouros existentes antes 
da aplicação da Lei n.0 5. 760. 
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Percebem-se, então, as formas, os ter
mos e onde se fundaram as queixas fei
tas da Tribuna da Câmara dos Depu
tados em relação ao Rio Grande do Sul. 
Até onde não foi aplicada ou implantada 
a federalização, existe reclamação contra 
a federalização. 

Outra acusação é a de que o Governo 
vai ativar, ainda mais, a campanha de 
fechamento de matadouros no Brasil. 
Chega-se a afirmar que "quem for a 
Cristalina e a outras cidades vizinhas 
da Capital da República saberá que fi
cará sem carne". 

Sr. Presidente, o doloroso é que o au
tor dessa afirmação é o ilustre Deputado 
Antônio Bre.solin - quando da trami
tação dessa lei, Presidente da Comissão 
de Agricultura da Câmara dos Deputados 
e a ela deu seu beneplácito -tanto que 
S. Ex.a não pronunciou discurso contra 
essa lei e nem mesmo ofereceu emenda 
ao referido projeto. 

Aliás, diga-se de passagem, essa lei 
teve tamanha acolhida na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, que foi 
merecedora de um só discurso, do Depu
tado Freitas Nobre, de São Paulo, de
fendendo uma emenda sua, p.orque S. 
Ex.a pretendia fossem também incluídos, 
nesse tipo de federalização e de inspe
ção, os produtos de origem vegetal, 
quando colocados à venda e à disposi
ção do consumidor. 

Sr. Presidente, percebe-se que é de 
causar espécie, estranheza e até mesmo 
tristeza, quando verificamos que Depu
tados contemporâneos da tramitação 
dessa lei, agora contra ela, se insurgem 
até mesmo contra os efeitos e presença 
da mesma onde ela ainda não chegou. 

A afirmativa de que a falta de carne 
em Cristalina e Municípios vizinhos da 
Capital Federal é conseqüência da fe
deralização, não tem o menor funda
mento, pois a implantação da medida 
no Distrito Federal e região geoeconô
mica somente terá início no próximo 
ano, isto é, também aqui ainda não foi 
implantada. 

Sr. Presidente, é interessante, neste 
passo, declarar que as críticas feitas na 
Câmara dos Deputados contra a Lei n.o 
5. 760 não têm razão de ser. Aquela Casa 
aprovou o projeto - repito - que ori
ginou a citada lei, e de cuja discussão, 
vale enfatizar, participaram alguns dos 
que hoje combatem o mencionado diplo
ma. Durante sua tramitação - reitero 

-o projeto recebeu somente uma emen
da - como já disse - do nobre Depu
tado Freitas Nobre, de São Paulo. 

Sr. Presidente, vemos, então, que os 
Parlamentares criticam hoje o que vo
taram ontem unanimemente. 

Há ainda um verdadeiro libelo contra 
a aplicação da Lei n.0 5. 760, no Piauí, 
produzido por um Deputado Federal já 
aludido. 

Assevera o Parlamentar, entre outras 
diatribes, que no Piauí, por antecipação, 
sabemos o que acontecerá: "Ali existe 
um frigorífico, pequeno, mal estruturado 
e com máquinas obsoletas, porque não 
dizermos inservível", diz ele. 

Prossegue: 
"Há seis anos está à venda sem 
qualquer oferta. Hoje é o único es
tabelecimento especializado autori
zado, mesmo contrariando as espe
cificações sanitárias da DIPOA e 
incapaz de produzir carcaças sufi
cientes para o abastecimento da 
área." 

E vai mais longe. Diz ele: 
" ... a maneira como está sendo apli
cada a Lei n.0 5. 760, de 1971, os in
teresses que a originaram e a envol
vem lesam a nossa nacionalidade. 
Antes de 1971, os Estados e Municí
pios inspecionavam o que consu
miam, cabendo à DIPOA a inspeção 
dos produtos destinados ao comércio 
interestadual. Nada mais lógico e 
impeditivo aos desejos malignos 
multinacionais e razão do patriótico 
projeto do Deputado Cantídio Sam
paio." 

E afirma, aind·a, na maior sem-ceri-
mônia - pasme o Senado - que: 

"Na Câmara dos Deputados está ins
talada a Comissão Parlamentar de 
Inquérito das Multinacionais. Os 
ilustres Deputados Federais que a 
compõem devem incluir na agenda 
dessa necessária CPI a Lei número 
5. 760/71. Dissecá-la para saberem a 
sua real origem, buscar na Biblioteca 
do Congresso Nacional a edição em 
inglês do Time, de 2-8-71 e inter
pretar o artigo "Nader on food", 
donde poderão surgir possíveis inte
ressados e beneficiários, apanhar 
dados pregressos dos Srs. Lúcio Ta
vares Macedo, José Pinto da Rocha, 
José Cristovam Santos e Rui Bran
dão, e ouvir com atenção as opiniões 
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de ilustres Parlamentares como Ivair 
Garcia, Alexandre Machado e Can
tídio Sampaio, todos do Partido da 
Revolução. 

Assim agindo; cremos, estarão pres
tando um destacado serviço ao uovo 
brasileiro, pois o problema ultrapas
sa a dimensão de um parlamentar 
isoladamente. Este, o apelo que fai 
o Piauí por intermédio da nossa pes
soa, aos Srs. membros da CP! das 
Multinacionais e, de per si, aos Srs. 
Senadores e Deputados aqui presen
tes." 

Sr. Presidente, é de estarrecer! Preli
minarme?te, 9 problema de carcaças, 
naquela area, e outro. Não há como pro
duzir carcaças suficientes para abaste
cer, porque realmente é bastante inci
piente, bastante precária a pecuária 
naquela região do País, de modo par
ticular no Piauí. 

_Os bois daquela região, Sr. Presidente, 
sao abatidos já com mais de 5, 6, 8, às 
vezes 10 anos, e a maioria deles atinge, 
no máximo, carcaças de 120 kg. 

O matadouro da FRIPISA, anterior
mente à federalização, abatia 20 a 30 
animais/dia, com grande ociosidade de 
suas instalações. Hoje, o abatedouro 
mata 130 a 150 animais, dando-lhe maior 
rentabilidade e ·condições de programar 
melhorias que já estão sendo executadas. 
A arrecadação de impostos aumentou, o 
comércio foi dinamizado, já há produção 
de farinha de ossos, que era importada, 
com o aproveitamento do subproduto. 

Com o funcionamento do FRIPISA sob 
fiscalização federal, como todos os luga
res em que i'oi implantada a federaliza
ção, eliminou-se do mercado de consu
mo a carne parasitada e portadora de 
doenças infecto-·c.ontagiosas. Passou-se 
a entregar carne resfriada em maior vo
lume, com um padrão de qualidade e 
apresentação não conhecidos da maior 
parte da população, anteriormente. A 
população que vivia próxima aos abate
douroOs ou áreas de abate interditadas 
todos precários e rudimentares onde ~ 

' ' sangue e res1duos gerais da matança po-
luíam o ambiente, teve melhores condi
ções sanitárias. Houve maior oferta de 
empreg·o, não desemprego, como conse
qüência direta do aumento de abate e 
industrialização de subprodutos. 

Enfim, realmente, há críticas válidas 
mas passíveis de correções e consideradas 

normais num trabalho de tal envergadu
ra. outras são oriundas daqueles que 
son~ga!!do impostos, não cumprindÓ 
obngaçoes sociais, oferecendo carne de 
má qualidade, com riscos da saúde do 
consumidor, exemplo eloqüente os núme
ros do Rio Grande do Sul, deixam de ga
nhar mais e se apegam somente às fa
l!'l~s, ignorand~ ou desvirtuando uma po
litiCa de alto mteresse sanitário-econô
mico para a Nação. 

Sr. Presidente, temos mais uma de
mons~ração <:ab~l de até onde pode a 
emoçao e o pass1onalismo levar as pes
soa~ a se divorciarem da verdade e da 
razao. 

. A insinu~ção, quanto às origens e obje
tivos da Le1 n.0 5. 760, ·compromete seria
mente o equilíbrf.o e o bom senso do 
acusado, pois confunde uma providência 
le~al da maior significação na defesa da 
saude de nossa gente, e isto para defen
der uns .P?ucos ~ndivíduos que insistem 
numa atlVIdade Ilegal e imoral com in
teresses de empresas multinacionais. 

Nest~ ponto, Sr. Preside~te, sou força
do a d1zer. que t~l co;11fusao não passou 
d~ 1;1~ ;ma1s 9ue mfeliz oportunismo pu
bliCitano, alem da confissão pública de 
q~~ faltam aos acusadores argumentos 
senas ou argumentos válidos. 

_Ci_ta~ ~ominalm~nte os funcionários do 
Mimsteno da Agncultura que dirigem à 
DIPOA, com a sugestão de que tenham 
~s su~s vidas c;Ieyassadas pela CPI que 
mvestiga as at1v1dades das multinacio
!lais, sob a suspeita de desservirem aos 
mteres.ses do ~ais, pelo simples fato de 
cumpnrem a le1, antes de insultá-los pes
soalmente - permita-me a Casa _ in
sulta o. Congresso Nacional, insulta a Câ
ma~a, msulta .o Senado, insulta a CP! e, 
ma1s do que ISto, insulta a inteligência 
do acusador. 

Sr. Presidente, para finalizar, quero e 
devo formul~r um ape1o aos Deputados 
que se engaJaram nesta injustíssima e 
ini'eliz campanha difamatória contra a 
Lei n.O 5. 760 e contra os funcionários 
que, obedientemente, a executam. sr. 
Presidente, se na condição de legisladores 
por imperativo constitucional não so~ 
demos propiciar-lhes uma remuneração 
justa em termos ~e salários, pois sabe
mos que um agronomo ou veterinário 
neste País da agricultura e da pecuária' 
ganha menos do que um motorista de 
caminhão, apelo ainda não roubemos aos 
abnegados funcionários da DIPOA, aos 
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mal-pagos do Ministério da Agricultura, 
o estímulo do reconhecimento, o estímu
lo da estima popular, e isto faço pelo 
muito que lhes devemos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Pre
sidente. Srs. Senadores, ocupo a Tribuna 
desta Casa para apresentar projeto de 
lei que modifica a Legislação Eleitoral 
brasileira. 

Desejo, Sr. Presidente, com minha pro
posição, alterar o Código Eleitoral, des
vinculando os votos para Deputado Es
tadual e Deputado Federal. 

O projeto está vazado nos seguintes 
termos: 

"Art. 1.0 - Dê-se à letra b, inciso IX, 
do art. 146, do Código Eleitoral (Lei 
n.0 4. 737, de 15 de julho de 1965) a 
seguinte redação: 
"Art. 146. . ................•...... 
IX- ........................... .. 
b) escrevendo o nome, o prenome, ou 
o número do candidato de sua pre
ferência nas eleições proporcionais." 
Art 2.0 - É revogado o § 2.0 do art. 
175 do Código Eleitoral, passando os 
§§ 3.0 e 4.0 , respectivamente, a §§ 2.0 

e 3.0 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação." 

Justificação 

1. Os dispositivos, cuja alteração é pre
tendida, têm o seguinte teor: 

"Art. 146. Observar-se-á na vota
ção o seguinte: 
e e e e • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

IX - ............................. . 
b) escrevendo o nome, o prenome, ou 
o número do candidato de sua pre
ferência nas eleições proporcionais, 
sendo que, nas eleições para a Câ
mara dos Deputados e Assembléia 
Legislativa, os candidatos devem ser 
do mesmo partido, sob pena de nuli
dade do voto para os dois cargos. 

Art. 175. 
§ 2° - Serão nulos os votos, para a 
Câmara dos Deputados e Assembléia 

Legislativa, se o eleitor indicar can
didatos a deputado federal e estadual 
de partidos diferentes." 

O Projeto revoga o § 2.0 do art. 175 e 
elimina da letra b do inciso IX do art. 
146 as ·expressões "sendo que, nas elei
ções para a Câmara dos Deputados e As
sembléia Legislativa, os candidatos de
vem ser do mesmo partido, sob pena de 
nulidade do voto para os dois cargos". 

2. o objetivo evidente desta proposição 
é eliminar do Código Eleitoral o chama
do voto vinculardo, que existe para Depu
tados Federais e Estaduais. 

Em virtude dessa norma, o eleitor é 
obrigado a votar em candidatos da mes
ma agremiação politica às Assembléias 
Legislativas e à Câmara dos Deputados. 

Esse fato, por si só mostra que a exi
gência legal não visa à disciplina ou à 
unidad·e partidária. Mas resulta de cir
cunstâncias talvez existentes no momen
to da elaboração de tais dispositivos le
gais, mas cuja permanência não se jus
tifica. 

o voto vinculado para Deputados Esta
duais e federais, existente na legislação 
eleitoral, não se coaduna com a liberda
de de escolha do eleitor, essencial ao 
próprio regime democrático. 
3. Além disso, podemos alinhar contra 
o voto vinculado de Deputados Federais 
e Estaduais os seguintes argumentos: 

a) representa cerceamento ao direito 
de livre escolha de candidatos. 

Esse direito de livre escolha é o fun
damento mesmo da legitimidade da re
presentação politica. Por isso, a Consti
tuição instituiu o voto secreto (art. 148), 
afim de assegurar ao eleitor a invulnera
bilidade de sua liberdade, que era vio
lada no regime anterior do voto a des
cabe~. 

E o Código Eleitoral cerca o ato de 
votar de extremas garantias, todas elas 
tendentes a assegurar a inviolabilidade 
do eleitor, como se vê de sua parte quar
ta (arts. 82 a 157). 

Ora, poder-se-ia argumentar com a 
disciplina partidária, que é postulado 
constitucional (art. 152, V). 

Ocorre, porém, que a disciplina parti
dária foi instituída pela Lei Maior, vi
sando mais aos representantes dos Par
tidos nas Câmaras Legislativas, como se 
vê do parágrafo único do mesmo art. 
152. 
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Como não podia deixar de ser, estão 
sujeitos à disciplina partidária tão-so
mente aqueles que são filiados ao Par
tido, como está expresso na Lei Orgâ
nica dos Partidos (n.0 5. 682, de 21 de 
julho de 1971, arts. 70 e 71). · 

E nem podia ser de outra maneira. 

Entretanto, os dispositivos do Código 
Eleitoral que o Projeto quer eliminar im
põem disciplina partidária, na votação, 
indiscriminadamente, aos filiados e aos 
não filiados. 

Ora, sendo o voto secreto e, portanto, 
não passível de identificação, é impossí
vel iestatuir-se a disciplina partidária 
através da vinculação que se quer revo
gar sem ferir o direito constitucional da 
livre escolha do eleitor, especialmente do 
que não é filiado; 

b) o argumento cresce de importân
cia se atentarmos para o número de 
cidadãos filiados às duas agremia
ções partidárias existentes. 

Cotejado esse número com o total do 
eleitorado, vê-se que os eleitores filiados 
constituem pequena minoria, insignifi
cante mesmo, em face do total do corpo 
eleitoral. 

Esse fato decorre da própria lei que 
exige, para organização de um Partido 
apenas 5% de eleitores filiados, relativa
mente à totalidade dos corpo eleitoral 

Existindo apenas duas agremiações, é 
claro que ambas devem contar apenas 
com pouco mais de dez por cento do 
eleitorado existente no Brasil. 

Portanto, estatuir voto tipicamente 
partidário nas leições para o Poder Le
gislativo Federal (Câmara dos Depu
tados) e Assembléias Legislativas, é es
tabelecer norma a que estariam obri
gados (se fosse possível verificar o cum
primento de tal obrigação) apenas dez 
por cento do eleitorado, em detrimento 
dos outros noventa por cento, que não 
têm deveres de disciplina partidária. Is
to representaria completa inversão de 
valores, atentatória do bom senso. 

c) finalmente, diríamos que a vin
culação estipulada pelo Código Elei
toral tem sido responsável, em gran
de parte, pelo número avultado de 
votos nulos, em todas as eleições que 
se feriram após a sua instituição. 

Como é sabido, grande parte do corpo 
eleitoral é simplesmente alfabetizado. 
Não possui nivel de politização aprimo-

rado, nem condições, por isso mesmo, de 
ter conhecimentos especializados de di
reito eleitoral. Simplesmente desconhece 
os dispositivos legais que impõem a vin
culação de votos para a Câmara dos 
Deputados e as Assembléias Legislativas. 
Por isso, vota, em grande número, em 
candidatos de partidos diferentes. 

Isto ocorre, freqüentemente, porque o 
voto dado ao deputado é um voto pes
soal, resultado do conhecimento do elei
tor. Não raras vezes, é voto de amizade. 
O eleitor conhece o seu deputado, com 
quem está constantemente em contato, 
sja porque o representante tem necessi
dade de estimular esse permanente in
tercâmbio de relações, seja porque o 
eleitor, em busca de orientação, recorre 
naturalmente ao deputado de sua elei
ção. 

4. As considerações feitas até agora 
mostram, à evidência, que o voto vin
culado é um instituto antidemo-crático, 
que urge seja extirpado da nossa legis
lação, a fim de garantir a liberdade de 
escolha do eleitor, essencial ao regime 
democrático, que desejamos cada vez 
mais aprimorado e fortalecido. 

É este o Projeto, Sr. Presidente, com 
a respectiva justificação. 

O SR PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O projeto que V. Ex.a acaba de 
apresentar será encaminhado no Expe
diente da próxima Sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Sarney. 

O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores. 

Amanhã, na Capital da República da 
Alemanha, o Ministro das Relações Ex
teriores do Brasil, Chanceler Azeredo da 
Silveira, em nome do nosso Governo, as
sinará um documento, pelo qual ale
mães federados de um lado, brasileiros 
do outro, se comprometem em dar exe
cução a um Acordo Nuclear, o primeiro 
de tal natureza que dois países, no ple
no uso da sua soberania, assinam, des
de que se inaugurou, a 11 de agosto sie 
1946, na Cidade de Hiroshima, no Japao, 
a Era Atômica. 

A importância de tal acontecimento 
transcende a rotina dos fatos interna
cionais. Dele se poderá dizer, desde já, 
que inaugura uma nova fase no desdo
bramento da política nuclear mundial. 

Pelo Acordo assinado, a República Fe
deral da Alemanha se compromete a 
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fornecer técnicos e equipamentos, além 
de financiamentos para construção de 
oito reatares nucleares, além de usinas 
destinadas a garantir o processo de en
riquecimento de urânio, extraído do 
nosso solo. Isto quer dizer, em termos 
claros e ostensivos, que conquistaremos 
a nossa autosuficiência atômica, seja no 
campo da pesquisa, da lavra, como da 
industrializacão de materiais físseis, de 
que somos ricos pelas prospecções já 
realizadas. 

As negociações se processaram ao lon
gos destes últimos anos, tendo como pon
to de partida a posição brasileira em re
lação ao Tratado de Não-Proliferação, 
que, ao tempo em que era Ministro das 
Relações Exteriores o nosso Presidente, 
Senador Magalhães Pinto, o Brasil re
cusou-se a assiná-lo. Essa nossa atitu
de, discordante dos dois grandes centros 
de poder atômico do mundo, os Estados 
Unidos e a União Soviética, é que lhe 
favoreceu, posteriormente, para se che
gar ao ponto em que hoje nos encontra
mos. isto é, no limiar da nosa.s Era 
Nuclear. 

Pelas informações divulgadas, a ope
ração se fez através do Banco de Crédi
to para a Reconstrução, que financiará 
metade das duas primeiras centrais, 
perto de 250 milhões de marcos, ou 41 
bilhões de cruzeiros, a juros de 7,25%. No 
mercado internacional de capitais se 
procurará, normalmente, financiamento 
para cobertura da outra metade. As 
centrais - para informar esta Casa 
sobre detalhes - será construída pela 
Krafterkunton, empresa que se formou 
pela associação da Siemens e da AEG. 

Logo em seguida à divulgação de de
talhes do referido Acordo, viu-se que a 
sua repercussão, sobretudo nos Estados 
Unidos, correspondia à proj eção da sua 
grandeza. Com ele, estava-se quebran
do uma estrutura que, diga-se de pas
sagem, já estava fissurada pela França, 
pela China, pela índia, possuidoras da 
bomba atômica. Mas, por força de fato
res irremovíveis da conjuntura mundial, 
em relação a estes países a pressão rus
so-americana nada podia fazer. Eles, por 
vias diretas, como a China, ou transver
sas, como a índia, já tinham forçado as 
portas do pequeno e poderoso Clube Atê
mico. Mas, a despeito disso, conservando 
para si a tecnologia do átomo, temero~os 
diante do espectro do Tratado de Nao
Proliferação, respeitavam todos os seus 
termos. E nenhum país todo dono da 
tecnologia nuclear, com exclusão do Ca-

nadá, que se aventurou em fornecê-lo à 
índia, por inadvertência, segundo alguns 
analistas, se arriscou a levantar o véu 
que encobre a sua própria tecnologia. 

Contudo, apesar de descompromissado 
com a não-proliferação, o Acordo Nu
clear germano-brasileiro está perfeita
mente enquadrado nos seus termos, co
mo também passou pela crítica da 
Agência Internacional da Energia Atô
mica, em Viena. Não respeitando, por
tanto, as normas e os critérios de sal
vaguarda da não-proliferação, as críti
cas norte-americanas a ele foram en
tendidas como de concorrente comercial 
batido pelo seu rival. 

Essa atitude de reserva e temor .se 
entende. Entre as grandes potências, a 
despeito de tudo, das declarações dos 
acordos assinados, das manifestações 
ouvidas, a energia nuclear continua a 
ser a principal arma de discussão polí
tica. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Pois não, Se
nador José Lindoso, com muita honra. 

O Sr. José L!ndoso - Louvo V. Ex.a, 
por retornar, no Senado, a colocação 
do problema d-os Acordos a .serem fir
mados, amanhã, entre ·o Brasil e a 
República Federal da Alemanha. O as
sunto é de tal magnitude para a nossa 
História e para os nossos destinos, que 
merece a sua palavra brilhante, e mere
ce a atenção da Casa. Observo a feliz 
colocação de V. Ex.a, relativamente às 
cautelas com que o Brasil e a Alema
nha conduziram, do ponto de vista da 
segurança coletiva, os Acordos. Sob o 
ponto de vi.sta ético, sob o ponto de vista 
de segurança, sob o ponto de vista da.s 
exigêncías da paz, o Brasil e a Alema
nha conduziram as suas negociações de 
modo irrepre-ensível. Cumpre, agora, en
frentar, e V. Ex.a observa, o problema 
da reacão dos interesses comerciais dos 
nossos "tradicionais vizinhos. Mas, como 
somos donos da nossa História e dos 
no.ssos destinos, superaremos toda.s as 
dificuldades e todos os embargos, para 
afirmar a nossa posição no Clube Atô
mico, uma posição de progresso, uma 
posição de paz e uma posição de res
ponsabilidade histórica. Muito obrigado 
a V. Ex.a pelo aparte. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Agradeço a 
V. Ex.n, Senador José Lindoso, pela 
honra que tenho do aparte que acaba 
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de oferecer ao meu discurso, aparte que 
vem abrilhantar, dar substância às pa
lavras que estou proferindo no Senado. 

O Sr. Mauro Benevides ....:.:. V. Ex.a. me 
permite nobre Senador? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com muita 
honra, Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Se
nador José Sarney, desejo, neste instan
te, associar a Oposição ao regozijo que 
V. Ex.a. externa pela celebração, amanhã, 
do Acordo Nuclear entre Brasil e Ale
manha. Desde a primeira hora, quando 
se anunciou a possibilidade desse Acor
do, a Oposição aplaudiu entusiastica
mente a iniciativa governamental, por
que entendeu o largo alcance, a larga 
significação desse Acordo que será fir
mado amanhã, em nome do nosso País, 
pelo Ministro Azeredo da Silveira. Por
tanto, os aplausos ostensivos e públicos 
da nossa Bancada à iniciativa do Go
verno brasileiro neste tocante. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obri
gado pelo aparte de V. Ex.a., que vem, 
na realidade, mostrar ao País e ao mun
do que o Brasil, amadurecido politica
mente, também tem, hoje, unanimidade 
e coesão interna da defesa da sua polí
tica de desenvolvimento e da sua políti
ca exterior. 

Muito grato a V. Ex.a. Mas, como vinha 
dizendo, Sr. Presidente, a energia nuclear 
continua sendo a principal arma de dis
suasão politica. 

Com ela se consegue, na linguagem dos 
analistas da política internacional, o 
"equilibr'io do terror", do terror que é a 
matéria prima das reuniões do SALT 
(Conversações para Limitações das Ar
mas Estratégicas) e das Reuniões de De
sarmamento, há anos realizadas em Ge
nebra, sem nenhum resultado. 

A reação dos Estados Unidos se fez 
através do Capitólio, onde o Senador 
John Orlando Pastore, de Rhode Island, 
foi, como Presidente da Comissão Con
junta de Energia Atômica, o principal 
porta-voz. O Governo dos Estados Uni
dos, pela sua discrição sobre a matéria, 
logo se viu que procurou as vias diplo
máticas para tratar de tão explosiva 
questão. A voz de Pastore, porém, le
vantou dois aspectos que mais importa
vam à opinião congressual americana: 
o aspecto comercial e a questão da pre
servação do âmbito de influência políti
ca dos Estados Unidos na América La
t1na. 

No primeiro caso, logo se viu que o se
nador Pastore refletia mais do que uma 
surpresa; refletia, claramente, o senti
mento de um concorrente comercial. 
Tendo sido uma firma americana a for
necedora do equipamento da usina de 
Angra dos Reis, mais precisamente a 
Westinghouse, parecia esse fato de
monstrar que nos tínhamos comprome
tido naturalmente com os seus esquemas 
de comercialização da tecnolog'ia nuclear. 
Acontece, porém, que de Angra dos Reis 
o Brasil somente retirará energia elétri
ca, sendo a usina apenas uma etapa iso
lada de todo o processamento nuclear. 
Na verdade, ela se encontra rigidamente 
enquadrada nas linhas de segurança 
de não-proliferação, recomendadas por 
aquele Tratado que deixamos de assinar 
em boa hora. 

O segundo aspecto é mais delicado. Ele 
envolve, forçosamente, as posições poli
ticas do Brasil e da República Federal 
da Alemanha. Com relação a nós, vamos 
encontrar o aspecto politico na palavra 
do Senador Pastore, para quem o Brasil 
estará, dentro em pouco, em condições 
de construir a bomba atômica no 
backyard dos Estados Unidos, ou seja 
no "quintal" dos Estados Unidos. MaiS 
delicada a posição dos alemães ociden
tais, eles que são possuidores do processo 
da fissão atômica há mais tempo, sendo 
o seu cientista mais renomado otto 
Hann, o primeiro a penetrar os' tene
brosos segredos da desagregação do áto
mo, antes mesmo de Hitler perecer no 
seu último refúgio. · 

Como admitir a quebra do equilíbrio 
atômico na Europa através de um Acor
do entre a República Federal da Alema
nha e o Brasil? Quais, do ponto de vista 
politico, as conseqüências futuras de tal 
negócio? As perguntas se multiplicaram 
nos jornais americanos, sobretudo no 
The New York Times, talvez o mais li
beral jornal americano em relação à 
América Latina, que se tornou no entan
to o porta-voz dos que se opuseram ao 
Acordo Germano-Brasileiro. 

A verdade é que assinando o Acordo 
Nuclear com a República Federal da Ale
manha, num só passo, o Brasil abriu o 
seu caminho para fugir àquilo que os co
mentaristas passaram a chamar de "ara
bização" do urânio enriquecido. E aqui 
cabe a pergunta sobre qual será o desti
no daqueles que dependerem totalmente, 
para funcionamento de suas centrais nu
cleares, do fornecimento do combustível 
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de um único país, ou seja de uma gran
de potência? 

Por outro lado, estamos também fugin
do ao perigo, já tão denunciado, da po
lítica neocolonialista que passaram a 
exercer as grandes potências, através da 
pressão da sua tecnologia. E esta, que se 
aplica ao átomo, será no futuro, quando 
se esgotarem as fontes petrolíferas do 
mundo inteiro, o instrumento principal 
do desenvolvimento econômico, até mes
mo da sustentação do status dos super
desenvolvidos. 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com mui ta 
honra, Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias - Não posso deixar 
passar a oportunidade sem expressar, 
também, minha solidariedade, meu apoio 
ac discurso que V. Ex.a está pronuncian
do, e que merece destaque, pela forma e 
pelo conteúdo, porque V. Ex.a examina o 
assunto sob os vários ângulos, e as vá
rias implicações. O Brasil, com a delibe
ração que vem de tomar, com a assina
tura desse Acordo Nuclear, fez uma afir
mativa de alto significado internaci-onal. 
Mas, é claro que para tomar essa posi
ção, seria necessário que o Brasil tivesse 
o que passou a ter: a consciência de sua 
grandeza, criando ~s bases económicas, 
politicas e administrativas, sem o que 
não poderia, de modo algum, fazer essa 
afirmação de soberan~a, o que vale dizer, 
a afirmação de uma grande potência. 

O SR. JOSÉ SARNEY- Muito obriga
do, nobre Se·nador Heitor Dias, pelo bri
lhantismo do aparte de V. Ex.a que, na 
realidade, vem focalizar, perante esta 
Casa, que seria impossível ao País tomar 
atitude dessa natureza, se já não tivesse 
alcançado o nível de autonomia, de inde
pendência e de sólida estrutura politica 
e econômica, que pudesse dar-lhe o res
paldo para uma dec1são dessa magni
tude. 

Continuando, Sr. Presidente, e para 
terminar: 

Fugir à "arabização" do urânio, criar 
a nossa própria tecnologia, significa, em 
termos dos modernos conceitos de país
potência, acrescermos ao nosso territó
rio de dimensões continentais, à nos.sa 
população de mais de 100 milhões de 
hab~tantes, mais um fator imprescindí
vel à nossa marcha progressiva para o 
estado de potência. 

O Presidente Ernesto Geisel marca, 
com a assinatura do Acordo de Bonn, 
uma etapa decisiva na História do Brasil. 
É o início da nossa libertação tecnológi
ca e a segurança de que seremos o único 
País no Mundo Ocidental a, em curto 
prazo, ser auto-suficiente em energia. 

O Município de Campos e o Acordo 
Atôm~co constituem a certeza e a con
fiança de que realmente o País tem hoje 
a base de sua segurança econômica. 

Finalmente, devemos resaltar a parti
cipação e a visão do Presidente Ernesto 
Geisel no descortino desses sucessos, 
quanto ao petróleo, pela sua obra na 
PETROBRÃS, e com a energia nuclear, 
pela coragem de decidir e de não recuar. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal

ves) - Com a palavra o nobre Senador 
Vasconcelos Torres. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Dir

ceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex.a não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Lou

rival Baptista. 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 

P~·e.;;:;::ente·, Srs. Senadores, que:m regis
Lr[,r, hoje, a aprovação feita pelo emi
;-.ente Presidente Ernesto Geisel, na 
reurüão do Gon~elho de Desenvolvimento 
:Jocial, realizado no último dia 19, do 
proje'~::J de criação de 600 centros sociais 
i:.rbo.nos, tendo ~ido destinada uma verba 
de àols bilhões e cem milhões de cruzei
rú.> para o período de 1975 a 1979, dando
se prioridade às áreas urbanas, perto dos 
grandes centr.os, nas quais residem popu
lações de renda média e inferior e, tam
;)~m, às áreas onde se localizarem médios 
? grandr:s c-onjuntos habitacionais, bem 
r:omo em locais onde existam concentra
r'0fl> e.scolares públicas. 

O projeto admite três tipos, sendo to
c1.os com ~alas de aula, biblioteca e salão 
r'.e atividades sociais. O primeiro tipo 
terá área construída de 600 metros qua
drados e disporá de bar-lanchonete, de
pó.:;ito, administração, vestiários e qua
àr:;.s para esportes. Serão construídos 300 
centros desse tipo, com o custo unitário 
de Cr$ 1,8 milhão. 

o segundo tipo terá área de 1. 200 
metros quadrados, com estúdi·os para 
~Jivi dades artísticas e cursos profissio
:l?.Ji,~l.ntes, gabinete médico-odontológi-
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co e agência de emprego e atendimento 
previdenciário. Seu custo unitário é de 
Cr$ 3,8 milhões e serão construídos 200 
centros com essas dimensões. 

O último tipo, com área de 2.400 me
tros quadrados, terá, além de todas as 
facilidades do segundo, unidade ambula
torial, conjunto de piscinas e creche. Seu 
cu.sto unitário será de Cr$ 7,5 milhões e 
serão construídos 100 desses centros. 

O Sr. Jnsé Lindoso - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com 
prazer, Senador José Lindoso. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex.a está su
blinhando a ação do Governo relativa
mente ao programa de desenvolvimento 
social, que inclui a construção de cen
tros sociais e todo um instrumental de 
assistência ao meio urbano. Desejo asso
ciar a minha palavra, pela Liderança e 
pelo meu Estado, ao fato de V. Exa 
sublinhar essa programação do Governo. 
O Presidente Ernesto Geisel já afirmou 
que. a meta fundamental do planejamen
to _e o homem e, entre a afirmação e a 
açao, verificamos que não há distancia
mento algum. A palavra do Presidente é 
um :princípio de ação e essa programação 
eloquentemente o atesta. Obrigado a 
V. Ex.a 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou 
muito grato a V. Ex.a eminente Senador 
José Lindoso, pelo seu aparte e pelo 
apoio que dá, em nome da Liderança da 
Mai·oria, ao pronunciamento que faço na 
tarde de hoje neste Plenário. 

O Sr. Heitor Dias - V. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
imenso prazer, eminente Senador Heitor 
Dias. . 

O Sr. Heitor Dias - O assunto que 
V. Ex.a ventila, neste instante, merece 
r~alce. É _o Governo que, tendo olhado ~ 
cidade, nao esqueceu o camp·o. E interes
sa?d·o-se pela vida rural, também passou 
a mteressar-se pela vida das metrópoles. 
Esses centros sociais, a que V. Ex.a alude, 
são de alto significado para a vida cl 1 

nossas cidades, sobretudo das Capitais. 
Meus aplausos a V. Ex.a pela iniciativa 
de focalizar esta matéria. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.n, eminente Senador 

Heitor Dias, por este aparte com que 
honrou o meu pronunciamento. 

Os objetivos básicos dos centros oociais 
são os seguintes, divididos entre os mi
nistérios ligados ao projeto: Educação e 
Cultura - cursos, conferência e semi
nários de atualização e extensão cultu
ral; pro!llo_ção .de exposições, de concer
tos musicais, cmema e folclore além de 
Educação Física e práticas esportivas. 

Saúde - educação sanitária imuniza
ção e controle de doenças transmissíveis; 
assistência médica; saúde materno-in
fantil e mental; educação nutricional. 

Trabalho e Assistência e Previdência 
Socia~- treinamento profissional e ori
entaçao para o trabalho; agências de 
emprego; expedição de carteiras profis
s~o~ais; assistência previdenciária; as
siStenCia ao menor abandonado e à ve
lhice e assistência jurídica. 
Co~? s«:, verifica, pelo conjunto de 

e.speciflcaçoes aprovadas o Governo está 
decidido a implantar na periferia de 
nossas m~trópoles um sistema objetivo 
de educaçao e de convivência de modo 
a. nos garai_J.tir, a médio prazÓ, uma so
Ciedade mais realista, mais social e por 
is.so mesm~,. mais humana, como preco
mza em vanos pronunciamentos o emi
nente Presidente Ernesto Geisel. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre senador 
Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores. os Estudantes de 
Medicina do Brasil vêm realizando en
contros visando ao aprimoramento de 
sua formação profissional. 

Passo a ler, Sr. Presidente expediente 
da Comissão Executiva do VIr Encontro 
Científico de Estudantes de Medicina do 
Brasil, endereçado ao congresso Nacio
nal: 

Petrópolis, 24 de junho de 1975. 

DA COMISSÃO EXECUTIVA DO VII 
ECEM - BRASIL, AO CONGRESSO 
NACIONAL 

ExcPlentíssimos Senhores Senadores e 
Deputados. 

Há seis anos que vem sendo realizado o 
Encontro Científico dos Estudantes de 
Medicina (ECEM), sendo que o primeiro 
ECEM deveu-se à iniciativa de colegas da 
Bahia em 1969. Embora o primeiro ECEM 
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tivesse característica regional, as pers
pectivas foram tão amplas que permi
tiram que o segundo ECEM fosse em 
Fortaleza, em 1970. Alicerçado nos mes
mos princípios, Manaus fOi escolhida pa
ra sede do terceiro ECEM, em 1971. Em 
1972, por ocasião do IV ECEM, em cam
po Grande (MT), onde compareceram 35 
entidades representativas estudantis de 
escolas médicas, reafirmamos o nosso 
interesse em discutir o aprimoramento 
da formação médico-profissional brasi
leira e consagrou-se, assim, um âmbito 
nacional para o Encontro, o que justifica 
a denominacão ECEM-Brasil. o conta
giante entusiasmo dos participantes deu 
tal força ao Encontro permitindo a rea
lização em 1973 - V ECEM em Curitiba 
-, em 1974 - VI ECEM em Natal (RN). 

Em Natal compareceram 1.200 colegas, 
devidamente credenciados por seus Dire
tório.s Acadêmicos, ou por outras formas 
de Entidades Representativas Estudantis, 
em obediência às normas do Estatuto 
aprovado no IV ECEM-Brasil e, atualiza
do anuaLl!lente, por reunião de Delega
dos Estudantis das escolas participantes. 

De 13 a 20 de julho vindouro, será rea
lizado em Petrópolis (RJ), o VII ECEM
Brasil, cuja estimativa é de 2.000 estu
dantes de Medicina, representando apro
ximadamente 50 escolas médicas dos vá
rios Estados Brasileiros. 

Tentamos em todos os Encontros bus
car subsídios para nossa compreensão 
sobre os aspectos que influenciam na 
nossa formação e, assim, termos uma 
prática profissional crítica. 

A comissão Executiva do VII ECEM
Brasil, que se instalou desde agosto de 
1974, em Petrópolis (RJ), vem realizan
do um trabalho de divulgação e amplia
ção do mencionado EnCJontro. Dentro . 
desta perspectiva, em fevereiro passado, 
realizou-se uma reunião prévia de Dele
ga.dos Estudantis de 33 Escolas Médicas, 
quando foram aprovados os seguintes 
temas para debate em mesa redonda: 
Ensino Médico, INPS e Mercado de Tra
balho, Residência Médica e Saúde Pú
blica, estas serão conclusivas e divulga
das sob a forma de Relatório Geral. para 
as mesas-redondas foram convidados re
nomados mestres e médicos, bem como 
representantes dos Ministérios da Saú
de, da Previdência e Assistência SOcial, 
da Secretaria de Saúde de São Paulo, da 
Associação Nacional de Médicos Residen
tes e da Associação de Hospitais Priva
dos do Estado do Rio de Janeiro. 

Além das mesas-redondas, haverá um 
painel sobre Indústria Farmacêutica, 
com a presença da CEME do Instituto 
Vital-Brasil, da ABIFARMÁ. e do Presi
dente da Comissão de Saúde da Câmara 
dos Deputados, Deputado Fábio Fonseca 
e duas conferências proferidas pelos pro
fessores His Martins Ferreira e Carlos 
Chagas Filho sobre Ciência no Brasil. 

No que tange às atividades de pesqui
sa científica, efetuadas por Acadêmicos 
de Medicina, anunciamos 200 trabalhos 
aprovados por uma Comissão Julgadora 
constituída por Professores titulares da 
Faculdade de Medicina de Petrópolis 
(RJ). 

O ECEM-Brasil, organizado exclusiva
mente por estudantes, vem recebendo o 
apoio das Direções das Escolas, das au
toridades civis e militares e do Ministé
rio da Educação e Cultura. Atualmente, 
tem como presenças confirmadas do 
congresso Nacional, para as solenidades 
de abertura e encerramento, as persona
lidades do Senador Roberto Saturnino 
Braga e do Deputado Célia Boorj a. 

Na expectativa de que esta venha des
pertar a atenção e buscar o apoio do Po
der Legislativo para o ECEM-Brasil, 
apresentamos as nossas cordiais, 

Saudações Universitárias. 
Ac. Rubens Apoitia - p/ Comissão 

Executiva do VII ECEM-Brasil." 

Para que conste dos Anais do Senado, 
como parte integrante de meu pronun
ciamento, vou proceder à leitura do edi
torial do Correio Braziliense, de 24 do 
corrente, .intitulado "Cidade sem Legisla
tivo": 

"CIDADE SEM LEGISLATIVO 

O juízo que a Cidade faz do Senado, 
como Casa Legislativa do Distrito 
Federal, teve ocasião de ser sentido 
pelo Senador Magalhães Pinto, du
rante os debates que travou com as 
classes empresariais na sede da 
Associação Comercial. Através de 
queixas, mais que de perguntas, for
muladas pelo Presidente da entida
de, Sr. Vicente de Paula Araújo, e 
de outros associados, ficou bem pa
tente o reflexo da inércia da Câ
mara Alta, através de sua Comis
são competente, no que diz respeito 
aos assuntos e aos problemas bra
silienses. O Presidente do Senado 
absorveu as críticas feitas em tom 
de lamúria e, pedindo um crédito 
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de confiança na ação da Comissão 
do Distrito Federal, ·· apelando aos 
empresários para que continuem le
vando ao conhecimento desse órgão 
técnico os problemas de que tiverem 
conhecimento; e, caso nenhuma pro
vidência seja tomada, caso a insen
sibilidade e a inanição continuem 
sendo a tônica da Comissão, pediu 
para ele mesmo ser informado. 

Não há dúvida de que o Senado, 
nesta primeira parte da VIII Legis
latura, adquiriu uma nova dimensão 
como Casa Legislativa. Apesar das 
limitações constitucionais a que se 
viu submetido, lançou mão de al
gumas d~ suas prerrogativas bási
cas, entre as quais é de destacar a 
de casa de debates dos grandes pro
blemas nacionais. · Com as eleições 
de novembro último, não apenas se 
renovou. Sobretudo, remoçou-se. E 
tanto os temas políticos, como os 
sociais e econômicos, têm sido ana
lisados com o ardor próprio das lides 
parlamentares e com a profundidade 
e a seriedade inerentes ao Senado 
da República. 

De um modo geral, as Comissões 
Técnicas acompanham o mesmo 
diapasão. Também elas se dinami
zaram, promovendo simpósios, en
contros, conclaves de diversa natu
reza, onde homens do ®verno e da 
comunidade debatem, com os par
lamentares, assuntos da maior im
portância para os destinos da Pá
tria. 

Destoa desse contexto a Comissão 
do Distrito Federal, que se vem li
mitando a apreciar raros projetas 
do corriqueiro administrativo, igno
rando tudo o mais, mesmo que esse 
tudo o mais seja o essencial, como 
o respeito às linhas mestras do pla
no urbanístico da Cidade, como a 
retransferência de órgãos de Brasí
lia para o Rio, como a preocupação 
em estabelecer uma legislação que, 
através de uma fiscalização perma
nente, seja capaz de impedir erros 
como os que levaram o Plenário do 
Senado a não aprovar as contas do 
Governo referentes a 1973 e a de
terminar a apuração das responsa
bilidades. 
Como a Comissão Técnica, a Co
missão do Distrito Federal deve e 
tem de agir suprapartidariamente. 
É assim que, salvo casos excepcio-

nais, todas agem. Ainda há poucos 
dias, ao decidir sobre o quorum ne
cessário à votação da cassação do 
mandato de um Senador, a Comis
·são de Constituição e Justiça deci
diu pela maioria simples. Todos os 
seus membros, sem exceção, ressal
taram a infelicidade do texto cons
titucional e, tanto politicamente 
como à luz de sólidos argumentos 
jurídicos, gostariam de votar pelo 
quorum de dois terços, mas con
sonante com a própria nobreza do 
mandato que exercem. Mas a deci
são acabou sendo técnica, atida úni
ca e exclusivamente à letra clara e 
expressa do art. 31 da Constituição. 
É assim a tradição da Casa, à qual 
não pode fugir a Comissão do Dis
trito Federal. Amizades pessoais ou 
ligações partidárias jamais devem 
influir não apenas nas decisões, mas 
também e sobretudo na atenção e 
na acão fiscalizadora e legislativa 
daquéle órgão técnico permanente, 
já que se encontra em jogo o bem
estar da comunidade que forma a 
Capital da República e o próprio 
destino de uma cidade que é um 
dos fulcros exponenciais da inteli
gência, da imaginação, da ousadia 
e da capacidade de todo o povo 
brasileiro. 

Não há que regatear louvores à 
Associação Comercial do Distrito 
Federal, não só por, dentre tantas 
personalidades ilustres que tem le
vado ao seu Plenário para debates 
de problemas da mais alta relevân
cia, ter convidado o Presidente do 
Senado, mas sobretudo pela fran
queza e objetividade com que foi 
exposta uma questão fundamental 
para Brasília, qual seja a defasagem 
que a Capital da República sofre, 
no que concerne ao aspecto legis
lativo. 
Talvez o Senador Itamar Franco te
nha razão ao alegar falta de voca
ção ao Senado para cumprir a mis
são constitucional de Casa Legisla
tiva do Distrito Federal. Talvez se 
tenha de, mais cedo do que se pensa, 
reformar a Constituição, sob esse 
aspecto. Mas com vocação ou sem 
ela, a Comissão do Distrito Federal 
e o próprio Senado não podem igno
rar os preceitos da Carta Magna e 
abdicar de suas responsabilidades. 
E foi isso que o Presidente Ma
galhães Pinto deu a entender, quan-
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do pediu que os assuntos de Brasília 
lhe fossem levados, pessoalmente, 
caso o órgão técnico competente os 
ignorasse. 
Não deixa de ser estranho que uma 
Comissão Técnica do Senado venha 
a precisar do aguilhão presidencial 
para funcionar a contento." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Orestes Quércia. · 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a localização do 
futuro aeroporto metropolitano de São 
Paulo é tema que vem despertando jus
tificada preocupação entre as mais di
versas camadas sociais da população de 
meu Estado. 

E o despertar dessa atenção, a ati
tude de ponderada reflexão a respeito do 
:?.ssunto, discutindo-se-lhe os mais am
plos e diversificados aspectos, já por si 
constitui fato auspicioso, que muito eno
brece o povo de São Paulo. Na verdade, 
em nossos tempos, as decisões dos gover
nantes não podem e não devem mais ser 
tomadas nos recessos dos gabinetes, sem 
a ampla audiência dos governados. A ar
ticulação entre essas duas componentes 
do corpo político do Estado constitui fa
tor indispensável para o funcionamento 
democrático de governo. Estas reflexões 
procedem, tanto mais quando o ato deci
sório do Poder Público é daqueles que 
afetam direta e essencialmente a vida de 
comunidades inteiras, com repercussões 
permanentes no tempo e no espaço. 

Fundas e procedentes inquietações são 
nutridas e proclamadas pelos membros 
da sociedade quando vêem seus destinos 
alterados, suas vidas influenciadas, suas 
perspectivas distorcidas por gestos do Po
der, vindo de órgãos em relação aos 
quais é difícil, senão impossível, o diálo
go, ou a simples audiência. O sentimento 
de desamparo de orfandade diante da 
própria segur~nça e do futuro chega a 
ser comovente. 

Esta, a linha de pensamento que me 
aflorou, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ao ler as dezenas de cartas de cidadãos 
paulistas, expressando seu temor diante 
daquilo que reputam uma clamorosa 
ameaça à integridade da vida da natu
reza e à organização social de sua região, 
isto é, a hipótese de construção do aero
porto metropolitano no Município de 
Cotia. 

O clamor popular contra essa possível 
decisão é de extraordinária magnitude, 
revelando sentimentos elevados em defe
sa de princípios e valores ligados à con
servação da natureza, o equilíbrio do 
meio-ambiente, da fauna, da flora, da 
pureza dos mananciais. Apela-se no sen
tido de não ser permitido que o Gover
no, em nome do Progresso, destrua a 
Criação Divina, ameaçando inquestiona
velmente o ser humano, em seu relacio
namento consigo mesmo e a natureza. 
São dezenas e dezenas de vozes aflitas 
implorando - este é o termo - pela sus
pensão dessa possível providência, pelo 
impedimento dessa projetada constru
ção, cujos efeitos danosos à vida natural, 
à sociedade, à economia, à saúde, são 
superiores e mais extensos que os bene
fícios técnicos que possam aconselhar 
essa mesma decisão governamental. 

Sr. Presidente, ao trazer este assunto 
à consideração do alto discortino dos 
meus ilustres Pares, tenho a consciência 
perfeita da gravidade do gesto. 

Manifesto, aqui, minha posição diante 
de tema complexo, polêmico, de real 
importância para a vida de milhares de 
cidadãos coestaduanos. Trata-se de ma
téria de relevância técnico-administra
tiva, que exige, de um lado, o necessário 
preparo específico que a mesma encerra, 
e, de outro, a indispensável isenção de 
ânimos, o imprescindível espírito públi
co, para que a avaliação das diversas al
ternativas se faça dentro de parâmetros, 
não apenas tecnicistas, mas, também, 
embasados no mais amplo interesse co
mum. 

Portanto, é com toda a ênfase que de
claro, nesta oportunidade, ter este pro
nunciamento o caráter de uma prelimi
nar. Antes mesmo que possa vir a entrar 
no mérito do problema, isto é, antes que 
me disponha a voltar a esta Tribuna pa
ra discutir com mais profundidade· o as
sunto, manifesto minha solidariedade 
irrestrita àqueles que levantam a ban
deira de defesa da natureza, dos seus 
bens essenciais à vida humana, contra 
qualquer argumento que possa vir tentar 
explicar a construção do aeroporto, às 
custas da destruição da última reserva 
florestal de São Paulo. Não é difícil ima
ginar quantas considerações de ordem 
técnica foram ou serão alinhadas para 
justificar'a preferência por Cotia, a fim 
de ali construir-se o aeroporto . Não é 
meu propósito analisar esses aspectos do 
problema e nem pretender, agora, indi-
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car outras soluções. Julgo, entretanto, 
absolutamente procedente e de altíssi
ma relevância a soma de argumentos le
vantados pelos moradores de Cotia, lem
brando a inestimável importância da ri
queza natural localizada nessa região, 
importância que transcende os limites 
regionais, para alcancar efetiva signifi-
cação estadual. · 

Determinados fatores tidos como fun
damentais para a escolha do local do 
aeroporto, como área despovoada, possi
bilidade de ampliação, economia de 
construção, distância dos locais gerado
res de tréfego, etc., etc., são tão respei
táveis tecnicamente, quanto o são, tam
bém, a necessidade de conservar-se o 
último manancial puro que abastece a 
Capital paulista, a reserva de vida li
vre, sadia e pura dos animais e de vege
tais centenários. 

Em um Estado de variados problemas 
de saturação ambiental, mercê do cres
cimento desordenado, sem levar em con
sideraçã-o outros valores, senão o de or
dem econômica, desprezando o social, e 
muito especialmente, a natureza, impõe
se como atitud3 de elementar prudência, 
o levantar a voz de alerta contra a sua 
destruição, ela que em épocas pretéritas 
foi objeto de puro deleite e que por iss·o 
sua defesa seria apenas diletantismo, 
mas que, atualmente, significa um gesto 
dramático de alarme, já que os seus es
cassos bens, por si próprios, adquirem 
valor econômico-social inestimável. 

Neste caso particular de Cotia, acres
ce observar que a região vem a se cons
tituir na derradeira reserva florestal do 
Estado de São Paulo, o que lhe empres
ta, sem dúvida, transcendental impor
tância. A tese de que é mais cômodo, 
mais econômico, mais fácil derrubar 
matas, erradicar animais, secar rios, al
terar o meio-ambiente, do que se proces
sarem desapropriações de residências, 
sendo, pois, preferível a construção do 
aeroporto nessas paragens do que em 
outras já povoadas, merece reparos. Tra
ta-se, pelo visto, de uma idéia simplista 
de que ao remover pessoas encontrar
se-á de pronto resistência, ao passo que 
ao arrasar a natureza não se ouvem de 
sua parte os protestos incômodos que 
pesariam na consciência. É possível que 
o processo de crescimento econômico já 
referido tenha sido efetuado dentro des
sa ilusão. Mas, agora, com o altí.<Jsimo 
preço do sofrimento social que o próprio 
homem vem pagando por causa daquela 

imprevidência, constitui argumento mais 
que suficiente para não p~rmitir seja 
sumariamente tomada pretendida deci
são, sem antes proceder-se a exaustiva 
análise das conseqüências deletérias à 
vida humana, advindas com a violenta
ção da natureza. 

Fique, portanto, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, registrada a minha posição 
de apoio aos que, em meio à torturante 
vida urbana, têm ainda sensibilidade 
aguçada para reagir contra a insensatez 
de alguns, pressa de outros, frieza de 
muitos, indiferentes às belezas do natu
ral, esquecidos de seus benefícios, igno
rantes de sua utilidade. 

Creio, porém, que as autoridades com
petentes, para decidir em última instân
cia a respeito da localização do aeropor
to metropolitano de São Paulo, estarão 
preparadas para não se deixar envolver 
pela solércia, e saibam reagir energica
mente contra a criminosa intencão de 
escolher Cotia para local da mencionada 
obra. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, solidário com 
a manifestação dos Engenheiros e Arqui
tetos no Município de campos, no Esta
do do Rio, visando à preservação do Tea
tro Trianon, monumento arquitetônico 
que representa o que há de melhor na 
tradição daquela cidade fluminense, 
transcrevo, nos Anais do Senado, o me
morial que foi endereçado ao Prefeito 
José Carlos Vieira Barbosa, e que tem 
o meu integral apoio, conforme do
cumento anexo: 

ASSOCIAÇÃO NORTE-FLUMINENSE DE 
ENGENHEIROS E ARQUITETOS LUTA 

PARA EVITAR DEMOLIÇÃO 
DO TRIANON 

Um documento que analisa o absurdo 
da iniciativa de se demolir o Teatro Tri
anon, foi entregue ontem pela Associa
ção Norte-Fluminense de Engenheiros e 
Arquitetos ao Prefeito José Carlos Bar
bosa e, nos próximos dias, cópias dele 
serão enviadas para Deputados, Senado
res, entidades de classe, Presidência da 
República e Governo do Estado, além da 
alta administração do Banco Brasileiro 
de Descontos, empresa bancária que quer 
demolir o velho Teatro para em seu lugar 
construir a sua Agência em Campos. 
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Para o Engenheiro Ruy da Silva Pinto, 
um dos signatários do documento, o 
curto espaço de tempo de que dispõe a 
Associação talvez represente o handicap 
mais desfavorável ao bom êxito da luta. 
"Mas o nosso propósito é protestar con
tra a destruição de uma das obras mais 
importantes da comunidade local e, den
tro deste princípio, procuraremos supe
rar a carência de tempo com o esforce 
que daremos a esta campanha, que não" é 
só nossa, mas de toda a com unidade 
campista". 

O DOCUMENTO 

O documento, ontem, entregue ao Pre
feito José Carlos Barbosa está vazado 
nos seguintes termos: 

"Ex.mo Senhor Prefeito Municipal de 
Campos 

A Associação Norte-Fluminense de En
genheiros e Arquitetos, representada pe
la Comissão infra-assinada, pede vênia 
a Vossa Excelência para expor e por fim 
solicitar o seguinte: 

A classe dos Engenheiros e Arquitetos 
sentiu-se profundamente entristecida 
com a notícia da demolição do Teatro 
Trianon, para; que em seu local seja 
construído um edifício pelo Banco Bra
sileiro de Descontos (BRADESCO). 

Para uma cidade do porte de Campos 
o Trianon é obra monumental que de
vemos ao despreendimento e à iniciati
va de nosso sempre relembrado conter
râneo Capitão Francisco de Paula Car
neiro. 

Salvo as Capitais de uns poucos Esta
dos, não temos notícia de qualquer outra 
cidade brasileira tenha teatro do porte 
e do estilo arquitetônico do Trianon. Ci
dades bem maiores e mais ricas, como 
Campinas e Santos, não os têm. Mesmo 
incluindo as capitais dos Estados não há, 
em todo o Brasil, mais do seis ou oito 
teatros que lhe possam ser equiparados. 

Apesar de ter sido inaugurado em 1921, 
o Trianon é um teatro atual, em perfei
to estado de conservação. 

O Trianon tem um passado profunda
mente grato aos campistas. E poderá ter 
um futuro, se for preservado, pois, ten
do mais de meio século, poderá no pró
ximo meio século, ou talvez para sempre, 
dar à comunidade campista e do Norte
Fluminense a relevante contribuição 
cultural que já proporcionou. 

Certamente todos os campistas se sen
tirão felizes com a construção de um 

novo edifício em sua cidade. Todavia 
não se vê qualquer razão objetiva para 
que se destrua uma obra como o Teatro 
Trianon para construir um novo edifí
cio, quando há, como é notório, outros 
locais, no próprio centro da cidade, em 
que um edifício poderia ser construído 
sem sacrifício de nosso patrimônio ar
tístico e cultural. 

Em parte nenhuma, em país nenhum, 
em cidade do porte de Campos um tea
tro como o Trianon seria destruído. 

Guardadas as devidas proporções en
tre as duas cidades, o Trianon tem para 
Campos significação equivalente à do 
Teatro Municipal para o Rio de Janeiro. 
E não se pode sequer imaginar que o 
Teatro Municipal seja demolido para 
construção de um edifício. 

Ainda há pouco, vimos o Presidente 
Ernesto Geisel, em admirável demons
tração de sensibilidade, interceder para 
que o Copacabana Palace Hotel não fos
se demolido apenas por sua tradição. 

Infeliz será o povo que for indiferen
te aos aspectos culturais de sua comu
nidade. 

Mas os campistas não lhes são indife
rentes e por isso a notícia da demolição 
do Trianon lhes foi profundamente cho
cante e Vossa Excelência, Senhor Pre
feito, com a sensibilidade política que 
todos reconhecem, certamente sabe que 
nenhuma iniciativa será mais impopu
lar do que a demolição do Trianon. 

A Associacão Norte-Fluminense de En
genheiros e" Arquitetos sabe que traduz 
o sentimento da comunidade em que 
tura, a fim de que o Teatro Trianon seja 
as providências ao alcance dessa Prefei
tura a fim de que o Teatro Trianon seja 
preservado e que, se necessário for, Vos
sa Excelência apele ao Governo do Es
tado ou mesmo ao Governo Federal a 
procura dos meios necessários para que 
Campos não seja mutilada na mais bela, 
mais significativa e mais querida de suas 
obras. 

Pedimos vênia a Vossa Excelência pa
ra encaminhar cópia deste ofício a ou
tras autoridades e entidades e ainda pa
ra divulgá-lo pela imprensa local. 

Campos, 13 de junho ~e 1975. - a) 
Aldo Alves Peixoto, Presidente - Ruy 
Torres da Silva Pinto, Engenheiro Agrô
nomo - Jomar da Hora, Engenheiro Ci
vil - Renato Marion Martins de Aquino, 
Arquiteto. 
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O SR. PRESIDENTE (WJi.lscn Gonçal
ves) - Temos ainda dez minutos para 
o período desta Sessão. Gonsulto ao no
bre Sr. Senador Paulo Brossard se dese
ja utilizar-se desse tempo. (Pausa.) 

O Sr. Paulo Brossard - Prefiro falar 
amanhã, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson G:mçal
ves) - V. Ex.a será atendido. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, designando para a 
extraordinária das 18 horas e 30 minu
tos anteriormente convocada, a seguinte 

' 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão. em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 29, de 1975 .... 
(n.0 5-B/75, na Casa de origem), de in.i
ciativa do Senhor Presidente da Repu
blica, que autoriza o Instituto N~~ional 
de Colonização e Reforma Agrana 

INCRA, a doar o imóvel que menciona, 
tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 178 

e 179, de 1975, das Comissões 
- de Agricultura; e 
- de Finanças. 

2 
Discussão, em turno único, do Proje

to de Decreto Legislativo n.0 5, de 1975 
(n.0 6-B/75, na Câmara· dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção Uni
versal sobre o Direito d·n Autor, revista 
em Paris, a 24 de julho de 1971, firmada 
pelo Brasil por ocasião da Conferênc}a 
Diplomática de Revisão da Convençao 
Univer.sal sobre o Direito d·o Autor, rea
lizada naquela cidade, de 5 a 24. de ju
lho de 1971, tendo 
PARECERES FAVORiWEIS, sob n.os 176 

e 177, de 1975, das Comissões 
- de Relações Exteriores; e 
- de Educação e Cultura. 
Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 
25 minutos.) 



85.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 26 de junho de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDíi:NCIA DO SR. MAGALHãES PINTO 

Às 18 horas e 30· minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Guiomard - José Lindoso -
Jarbas Passarinho - Alexandre Cos
ta - Henrique de La Rocque - José 
Sarney- Fausto Castelo-Branco -
Helvidio Nunes - Petrônio P.:Jrtel!a 
- Mauro Benevides - Virgílio Tá
vora- Wilson Gonçalves- Dinarte 
Mariz - Jes.sé Freire - Domício 
Gondim - Ruy Carneiro - Marcos 
Freire - Paulo Guerra - Wilson 
Campos - Arnon de Mell:J - Luiz 
Cavalcante- Teotônio Vilela- Au
gusto Franco - Lourival Bapti.sta -
Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy 
Santos - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rezende - João Calmon - Amaral 
Peixoto - Roberto Saturnino -
Vasconcelos Torres- Benjamim Fa
rah - Danton Jobim - Nelson Car
neiro - Gustavo Capanema- Ita
mar Franco - Magalhães Pinto -
Franco Montoro - Orestes Quércia 
- Orlando Zancaner - Benedito 
Ferreira - Lázaro Barboza - Osires 
Teixeira - Italívio Coelho - Mendes 
Canale - Saldanha Derzi - Accioly 
Filho - Leite Chaves - Mattos 
Leão - Lenoir Vargas - otair Be
cker - Daniel Krieger - Paulo 
Brcssard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 58 Srs. Senadores. Haven
do número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER 
N.0 235, de 1975 

da Comissão de Serviço Público 
Civil, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n.0 50, de 1975 (n.0 270-B, de 
197 5, na origem), que "altera a de
nominação e a competência do 
DASP, cria cargos em comissão, e 
dá outras providências". 

Relator: Sr. Lázaro Barboza 

Com a Mensagem n.o 117, de 1975, o 
Senhor Presidente da República, na for
ma do art. 51 da Constituição, submete 
à apreciação do Congresso Nacional, o 
Projeto de Lei em estudo, visando a al
terar a denominação e a competência do 
DASP, criando cargos em comissão e 
dando outras providências. 

O Projeto vem acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro 
de ·Estado Chefe do Gabinete Civil da 
Presidência da República, na qual, sa
lientando dificuldades na aplicação dos 
preceitos do Decreto-Lei n.0 200, de 25 
de fevereiro de 1967, alterados pelo De
creto-Lei n.0 900, de 29 de setembro de 
1969, referentemente à implantação de 
um sistema de serviços gerais do Serviço 
Público Federal, sugere alterações na 
legislação em vigor, a: fim de atribuir-se 
ao DASP competência para a absorção 
daquela tarefa, como órgão Central do 
Sistema. 

Estabelece a proposição que o atual 
Departamento Administrativo do Pessoal 
Civil passa a denominar-se Departa
mento Administrativo do Serviço Públi
co (DASP), isto é: reassumindo sua for-
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ma primitiva de denominação (art. 1.o), 
transferindo-lhe a competência sobre os 
assuntos dos arts. 22 a 24 do Decreto
Lei n.0 200/67 (art. 3.0 ), bem assim so
bre a Coordenação do Desenvolvimento 
de Brasília (CODEBRAS), e do Grupo 
Executivo da Complementação da Mu
dança dos órgãos da Administração Fe
deral para Brasília (GEMUD), a serem 
extintos com a nova estruturação da
quele Departamento (art. 6.o). 

São criados no DASP um cargo de 
Secretário-Geral de Finanças e quatro 
de Secretários (art. 4.0 ), fixando-se pará 
o Diretor-Geral do órgão vencimentos 
de Cr$ 16. 000,00 ( dezesseis mil cruzei
ros) mensais, fazendo, ainda, jus a uma 
representação correspondente a 20% 
(vinte por cento) sobre o referido ven
cimento (art. 5.0 ). 

A proposta prevê, ademais, a extin
ção do Centro de Aperfeiçoamento do 
DASP (art. 7.0 ), e, finalmente, autoriza 
o Poder Executivo a abrir crédito espe
cial de até Cr$ 10. 000. 000,00 (dez mi
lhões de cruzeiros), para atender as des
pesas decorrentes da aplicação desta 
Lei (art. 8.0 ). 

Aprovado na Câmara dos Deputados, 
onde recebeu Pareceres favoráveis nas 
Comissões Técnicas pelas quais trami
tou, sendo de destacar-se, no referente 
ao vencimento de que trata o art. 5.0, 
a manifestação do Relator da Comissão 
de Serviços Públicos - Deputado Frei
tas I~obre, que ressaltou dever o Dire
tor-Geral do DASP "ser realmente bem 
pago, justificando a reivindicação dos 
barnabés de remuneração ridícula face 
à alta do custo de vida". Nós nos perfi
lhamos ao pensamento do ilustre Depu
tado Relator, por considerarmos os ven
cimentos pagos aos funcionários públi
cos ainda insuficientes às suas necessi
dades, dado o alto custo de vida vigo
rante na conjuntura econômica nacio
nal. Além do mais, mesmo o índice 
retributivo fixado pelo Poder Executivo, 
para os chamados Cargos de Direção e 
Assessoramento Superiores, ressalta in
suficiente no competitivo mercado de 
trabalho, provocando a evasão de téc
nicos e administradores de alto gabarito 
do serviço público para as empresas pri
vadas, com evidente prejuízo à Adminis
tração Estatal. A fixação dos vencimen
tos do Diretor-Geral do DASP, em quan
titativo superior aos limites até então 
obedecidos, não se reveste de injustiça, 
nem ense.i a crítica, mas revela a preo
cupação do órgão normativo da Admi-

nistração Pública em reestudar os ven
cimentos dos Servidores da União, pelo 
menos, da alta hierarquia funcional. 

Estando o Projeto conforme as reais 
necessidades de importante setor da Ad
ministração Pública, opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das C<:lmissões, em 26 de junho 
de 1975. -Mauro Benevides, Presidente 
eventual - Lázaro Barboza, Relator __..: 
Heitor Dias - Luiz Viana. 

PARECER 
N.0 236, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 50, de 
1975. 

Relator: Sr. Saldanha Derzi 
O Projeto de Lei sob exame, de inicia

tiva do Senhor Presidente da República, 
submetido ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 51 da Constituição, altera 
a denominação e a competência do 
DASP, cria cargos em comissão, e dá 
outras providências. 

Na Câmara dos Deputados, a propo
sição obteve aprovação do Plenário, após 
transitar pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que opinou pela constitucio
nalidade e juridicidade do Projeto, e das 
Comissões de Serviço Público e de Fi
nanças. 

Pelo art. 1.0 do Projeto, o atual De
partamento Administrativo do Pessoal 
Civil passa a denominar-se Departa
mento Administrativo do Serviço Públi
co - DASP. 

Aliás, essa denominação já lhe foi da
da quando de sua criação e se tornou 
conhecida pela sigla "DASP" em todo 
o País e até mesmo no exterior. 

Em seu art. 2.0 , o Projeto devolve ao 
DASP as atividades de Serviços Gerais, 
que são a administração de edifícios 
públicos, de imóveis residenciais, de ma
terial e de transporte, entre outras ta
refas. 

No que diz respeito a Serviços Gerais 
é de se ressaltar que o Departamento já 
promoveu diversos estudos nessa área, 
particularmente quanto à Administração 
de Material, no que toca à padroniza
ção, classificação e especificação do ma
terial utilizado no Serviço Público Fe
deral. 

Depois de se referir à Organização da 
Administracão Federal e mencionar al
guns atas ·que vieram aperfeiçoá-la, o 
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Sr. Ministro de Estado Chefe do Gabi
nete Civil, assim se expressa em sua 
Exposição de Motivos: 

"Persiste, assim, disso se ressentin
do a Administração Federal a 
omissão de medidas sistematizádo
ras daquelas atividades de Adminis
tração de Edifícios e Instalações e 
de Administração de Material às 
quais devem somar-se as de Admi
nistração do Transporte, disciplina
menta do uso dos meios de Comu
nicações, Arquivo e outras, em me
lhor conceituação dos Serviços Ge
rais. 
Da consideração do problema resul
ta o convencimento de que, devendo 
evitar-se a multiplicidade de órgãos 
com ação normativa e coordenadora 
em se tratando de atividades-meio 
da Administração, é recomendável 
a adaptação das finalidades e re
dimensionamento de um órgão de 
cúpula do Governo, com ampla ex
periência já adquirida em muitos 
anos de orientação e supervisão de 
atividades daquela natureza - o 
DASP, ora dedicado exclusivamente 
à Administração de Pessoal. 
Tendo eni vista o caráter de emer
gência da solução reclamada pelo 
problema, parece conveniente tra
tar-se, desde logo, da implantação 
do Sistema de Serviços Gerais, atri
buindo-se ao DASP o papel de órgão 
central do sistema e incumbindo-o 
de promover as providências legis
lativas ou regulamentares necessá
rias que demandem prazo mais 
longo. 
Nessas condições, tenho a honra de 
submeter à consideração de Vossa 
Excelência as seguintes proposições: 
a.) Projeto de Decreto, referente à 
implantação do Sistema de Serviços 
Gerais; 
b) Projeto de Lei que, ajustando 
dispositivos do Decreto-Lei n.0 200, 
de 1967, confere ao DASP - cuja 
denominação reassume a forma pri
mitiva de Departamento Adminis
trativo do Serviço Público, mantida 

temática do art. 22 da Lei da Re
forma Administrativa; prevê a ex
tinção da Coordenação do Desen
volvimento de Brasília (CODEBRAS) 
e do Grupo Executivo de Comple
mentação da Mudança dos órgãos 
da Administração Federal para Bra
sília (GEMUD), cujas atribuições 
passam à competência do órgão do 
Sistema de Serviços Gerais; fixa pa
ra o cargo de Diretor-Geral do 
DASP novo padrão de vencimento, 
condizente com as responsabilidades 
acrescidas, em razão do que estabe
lece o Projeto de Lei, e dá outras 
providências." 

São criados, no DASP, os seguintes 
Cargos em Comissão: 

1 (um) Secretário-Geral; 
1 (um) Inspetor-Geral de Finanças; 
4 (quatro) Secretários. 
Esses cargos serão classificados por 

ato do Poder Executivo no sistema ins
tituído pela Lei n.0 5. 645, de 10 de de
zembro de 1970. 

Sob o aspecto financeiro, que nos cabe 
apreciar, destacamos: 

1.0 - o art. 5.o da proposição que fixa 
em Cr$ 16.000,00 (dezesseis mil cruzei
ros) o vencimento mensal do cargo de 
Diretor-Geral do DASP, sendo atribuída 
também uma representação mensal de 
20% (vinte por cento) do vencimento; 

2.0
- A transferência, ao DASP da 

competência, das atribuições legais e dos 
recursos orçamentários e. extra-orça
mentários da CODEBRAS e do GEMUD. 

3.0 
- A autorização de abertura de 

crédito especial de· até Cr$ 10.000.000,00 
(dez milhões de cruzeiros), conforme o 
art. 8.0 do Projeto, para atender as des
pesas decorrentes da Lei no corrente 
exercício .. 

A proposição reflete a constante preo
cupação do Governo em aperfeiçoar a 
Administração Federal e torná-la sem
pre mais atualizada e eficiente. 

Em face destas razões, nada opondo ao 
Projeto de Lei da Câmara n.0 50, de 
1975, opinamos pela sua aprovação. 

a sigla - adequada competência 
para desincumbir-se das novas atri
buições como órgão Central do Sis
tema de Serviços Gerais. 
O Projeto dispõe ainda quanto à 
criação de novos cargos, de provi
mento em comissão, consoante a sis-

Sala das Comissões, em 26 de junho 
de 1975. - Amaral Peixoto, Presidente 
- Saldanha Derzi, Relator - Roberto 
Saturnino - Ruy Carneiro - Leite Cha
ves - Fausto Castelo-Branco - Heitor 
Dias - Ruy Santos - Mauro Benevides 
- Mattos Leão. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 117, de 1975 

Altera o Código Eleitoral, desvin
culando os votos para Deputado Es
tadual e Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Dê-se à letra "b", inciso IX 
do art. 146 do Código Eleitoral (Lei n.0 

4. 737, de 15 de julho de 1965) a seguin
te redação: 

"Art. 146 

IX-

b) escrevendo o nome, o prenome, 
ou o número do candidato de sua 
preferência nas eleições proporcio
nais." 

Art. 2.0 - É revogado o § 2.0 do art. 
175 do Código Eleitoral, passando os §§ 
3.0 e 4.0 , respectivamente, a §§ 2.o e 3.0 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Justificação 
1. Os dispositivos, cuja alteração é pre
tendida, têm o seguinte teor: 

"Art. 146 - Observar-se-á na vota
ção o seguinte: 
•• o ••••• o • o o o • ~ •• o • o ••• o o •• o o • • • • • • • 

IX-
o ••• o •••• o •• o o o o o o •••••• o •• : • o • o • 

b) escrevendo o nome, o prenome, 
ou o número do candidato de sua 
preferência nas eleições proporcio
nais, sendo que, nas eleições para a 
Câmara dos Deputados e Assem
bléia Legislativa, os candidatos in
dicados devem ser do mesmo parti
do, sob pena de nulidade do voto pa
ra os dois cargos". 
"Art. 175 

§ 2.0 -Serão nulos os votos para a 
Câmara dos Deputados e Assembléia 
Legislativa, se o eleitor indicar can-

didatos a Deputado Federal e Esta
dual de partidos diferentes." 

O Projeto revoga o § 2.0 do art. 175 e 
elimina, da letra b do inciso IX do art. 
146 as expressões "sendo que, nas elei
ções para a Câmara dos Deputados e As
sembléia Legislativa, os candidatos de
vem ser do mesmo partido, sob pena de 
nulidade do voto para os dois cargos". 
2. O objetivo evidente desta proposi
ção é eliminar do Código Eleitoral o cha
mado voto vinculado, que existe para 
Deputados Federais e Estaduais. 

Em virtude dessa norma, o eleitor é 
obrigado a votar em candidatos da mes
ma agremiação política às Assembléias 
Legislativas e à Câmara dos Deputados. 

Esse fato, por si só mostra que a exi
gência legal não visa à disciplina ou à 
unidade partidária. Mas resulta de cir
cunstâncias talvez existentes no mo
mento da elaboração de tais dispositi
vos legais, mas cuja permanência não 
se justifica. 

O voto vinculado para Deputados Es
taduais e Federais, existente na Legisla
ção Eleitoral, não se coaduna com a li
berdade de escolha do eleitor, essencial 
ao próprio regime democrático. 

3. · Além disso, podemos alinhar contra 
o voto vinculado de Deputados Federais 
e Estaduais os seguintes argumentos: 

a) - representa cerceamento direto 
de livre escolha de candidatos. 

Esse direito de livre escolha é o fun
damento mesmo da legitimidade da re
presentação política. Por isso, a Consti
tuição instituiu o voto secreto (art. 148), 
a fim de assegurar ao eleitor a invulne
rabilidade de sua liberdade, que era vio
lada no regime anterior do voto a des
coberto. 

E o Código Eleitoral cerca o ato de 
votar de extremas garantias, todas elas 
tendentes a assegurar a inviolabilidade 
do eleitor, como se vê de sua parte quar
ta ( arts. 82 a 157). 

Ora, poder-se-ia argumentar com a 
disciplina partidária, que é postulado 
constitucional (art. 152, V). 

Ocorre, porém, que a disciplina parti
dária foi instituída pela Lei Maior, vi
sando mais aos representantes dos Par
tidos nas Câmaras Legislativas, como se 
vê do parágrafo único do mesmo art. 152. 
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Como não podia deixar de ser, estão 
sujeitos à disciplina partidária tão-so
mente aqueles que são filiados ao Parti
do, como está expresso na Lei Orgânica 
dos Partidos Cn.0 5. 682, de 21 de julho 
de 1971, arts. 70 e 71). 

E nem podia ser de outra maneira. 

Entretanto, os dispositivos do Código 
Eleitoral que o Projeto quer eliminar im
põem disciplina partidária, na votação, 
indiscriminadamente, aos filiados e aos 
não filiados. 

Ora, sendo o voto secreto e, portanto, 
não passível de identificação, é impos
sível estatuir-se a disciplina partidária 
através da vinculação que se quer revo
gar, sem ferir o direito constitucional da 
livre escolha do eleitor, especialmente do 
que não é filiado; 

b) - o argumento cresce de impor
tância se atentarmos para o número de 
cidadãos filiados às duas agremiações 
partidárias existentes. 

Cotejado esse número com o total do 
eleitorado, vê-se que os eleitores filiados 
constituem pequena minoria, insignifi
cante mesmo em face do total do corpo 
eleitoral. 

Esse fato decorre da própria Lei que 
exige, para a organização de um Parti
do, apenas 5% de eleitores filiados, re
lativamente à totalidade do corpo elei
toral. 

Existindo apenas duas agremiações, é 
clar.o que ambas devem contar apenas 
com pouco mais de dez por cento do 
eleitorado existente no Brasil. 

Portanto, estatuir voto tipicamente 
partidário nas eleições para o Poder Le
gislativo Federal (Câmara dos Depu
tados) e Assembléias Legislativas, é es
tabelecer norma a que estariam obriga
dos (se fosse possível verificar o cumpri
mento de tal obrigação) apenas dez por 
cento do eleitorado, em detrimento dos 
outros noventa por cento, que não têm 
deveres de disciplina partidária. Isto re
presentaria completa inversão de valo
res, atentatória do bom senso. 

c) finalmente, diríamos que a vincula
ção estipulada pelo Código Eleitoral tem 
sido responsável, em grande parte, pelo 
número avultado de votos nulos, em to
das as eleições que se feriram após a sua 
instituição. 

Como é sabido, grande parte do corpo 
eleitoral é simplesmente alfabetizado. 
Não possui nível de politização aprimo
rado, nem condições, por isso mesmo, de 
ter conhecimentos especializados de Di
reito Eleitoral. Simplesmente desconhe
ce os dispositivos legais que impõem a 
vinculação de votos para a Câmara dos 
Deputados e as Assembléias Legislati
vas. Por isso, vota, em grande número, 
em candidatos de Partidos diferentes. 

Isto ocorre, freqüentemente, porque o 
voto dado pelo Deputado é um voto pes
soal, resultado do conhecimento do elei
tor. Não raras vezes, é voto de amizade. 
o eleitor conhece o seu Deputado, com 
quem está constantemente em contato, 
seja pcrque o Representante tem neces
sidade de estimular esse permanente in
tercâmbio de relações, seja porque o elei
tor, em busca de orientação, recorre na
turalmente ao Deputado com o qual 
mantém maior aproximação. 

4. As considerações feitas até agora 
mostram, à evidência, que o voto vin
culado é um instituto antidemocrático, 
que urge seja extirpado da nossa Legis
lacão, a fim de garantir a liberdade de 
eséolha do eleitor, essencial ao regime 
democrático, que desejamos cada vez 
mais aprimorado e fortalecido. 

Sala das Sessões, em 26 de junho de 
1975. -Mauro Benevides. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 4. 737 
DE 15 DE JULHO DE 1967 

(Código Eleitoral) 

•• o ••••••• o •• o ••• o •••• o • o o o o ••• o o •• o •• 

••• o •• o o o ••••••••• o •••• o o ••••• o •• o ••• o •• 

Art. 146- .......................... . 

IX - na cabina indevassável, onde 
não poderá permanecer mais de um mi
nuto o eleitor indicará os candidatos de 
sua prei'erência e dobrará a cédula ofi
cial observadas as seguintes normas: 

' 
a) assinala·ndo com uma cruz, ou de 

modo que torne expressa a sua intenção, 
0 quadrilátero correspondente ao candi
dato majoritário de sua preferência; . 

b) escrevendo o nome, o prenome, ou 
0 número do candidato de sua preferên
cia nas eleições proporcionais, sendo que, 
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nas eleições para a Câmara dos Depu
tados e Assembléia Legislativa, os candi
datos indicados devem ser do mesmo 
partido, sob pena de nulidade do voto 
para os dois cargos; 

c) escrevendo apenas a sigla do parti
do de sua preferência, se pretender votar 
só na legenda; 

(A Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-O Projeto lido será publicado e reme
tido à Comissão competente. 

Sobre a mesa, Requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 270, de 1975 

Requeiro urgência, nos termos do art. 
371 alínea b, do Regimento, para o Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 50/75 (n.o 
270-B/75, na Casa de origem), de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, 
que altera a denominação e a competên
cia do DASP, cria .cargos em Comissão e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 26 de junho de 
1975. - Ruy Santos, Pela Liderança da 
ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-O Requerimento lido será, nos termos 
do Regimento Interno, votado após a 
Ordem do Dia. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 29, de 1975 
(n.0 5-B/75, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA - a doar o imó
vel que menciona, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.Os 
178 e 179, de 1975, das Comissões 
- de Agricultura; e 
- de Finanças. 

Em dis·cussão o Projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Projeto vai à sanção. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 29, de 1975 

{N.0 5-B/75, na Casa de origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Autoriza o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária -
INCRA- a doar o imóvel que men
ciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária- INCRA 
- autorizado a proceder a doação, ,ao 
Estado do Rio de Janeiro, dos lotes n.os 
10 (dez) e 11 (onze), da Quarta 14 (qua
torze), em Sepetiba, Município do Rio de 
Janeiro, com área de 5.441,82 m2 (cinco 
mil quatrocentos e quarenta e um metros 
quadrados e oitenta e dois decímetros 
quadrados), medindo 74,43 m (setenta e 
quatro metros e quarenta e três centí
metros) de frente; 82,95 m (oitenta e dois 
metros e noventa e cinco centímetros) do 
lado direito; 71,24 m (setenta e um me
tros e vinte e quatro centímetros) do 
lado esquerdo, e 67,52 m (sessenta e sete 
metros e cinqüenta e dois centímetros) 
de fundo, sito à Rua Faxina, n.0 93, den
tro dos limites da Fazenda Nacional de 
Santa Cruz, naquele Estado. 

Art. 2.0 - Destina-se a área regula
rizar a situação dominial do imóvel, onde 
está localizada a Escola Pública "Nair da 
Fonseca", ressalvando-se que c.aberá ao 
Estado do Rio de Janeiro indenizar o 
Espólio de Honório Santos Pimentel das 
benfeitorias existentes na área, desde que 
comprovada sua propriedade. 

Art. 3.0 - A doação autorizada nesta 
Lei será efetiv,ada mediante termo la
vrado em livro próprio do Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrá
ria. 



1 
- 583 

Art. 4.0 -Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalbã.es Pinto) 
-Item 2 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n.0 5, de 
1975 (N.0 e-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da 
Convenção Universal Sobre o Direito 
do Autor, revista em Paris, a 24 de 
julho de 1971, firmada pelo Brasil 
por ocasião da Conferência Diplomá
tica de Revisão da Convenção Uni
versal Sobre o Direito do Autor, rea
lizada naquela Cidade, de 5 a 24 de 
julho de 1971, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 
176 e 177, de 1975, das Comissões 

- de Relações Exteriores; e 

- de Educação e Cultura. 

Em discussão o Projeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
usar da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) 

Encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprov,am per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

Esg-otada a matéria da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento 
n.0 270, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n.0 50, 
de 1975. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovado. 

Aprovado o Requerimento passa-se à 
apreciação da matéria. 

Discusão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 50, de 
1975 (n.o 270-B/75, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Pre
sidente da República, que altera a 
denominação e a competência do 

DASP, cria cargos em comissão e dá 
outras providências, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 
235 e 236, de 1975, das Comissões 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Projeto vai à sanção. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 50, de 1975 

(N.0 270-B/75, na origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Altera a denominação e a compe
tência do DASP, cria cargos em co
missão, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O Departamento Adminis
trativo do Pessoal Civil, com a estrutu
ração e atribuições definidas por ato do 
Poder Executivo, passa a denominar-se 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público (DASP). 

Art. 2.0 - o item VI dos assuntos que 
constituem a área de competência do 
Ministério da Fazenda, na especificação 
constante do art. 39 do Decreto-Lei n.0 

200, de 25 de fevereiro de 1967, passa 
a ser: 

"Art. 39 - ....................... · 
VI - Administração Patrimonial." 

Art. 3.0 - Estende-se à estrutura do 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público CDASP) o disposto nos arts. 22 e 
24 do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de feve
reiro de 1967. 

Art. 4. o - São criados no DASP os se
guintes cargos de provimento em comis
são: 1 (um) Secretário-Geral; 1 (um) 
Inspetor-Geral de Finanças e 4 (quatro) 
Secretários. 

Parágrafo único - Os cargos a que 
se refere este artigo serão classificados, 
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por ato do Poder Executivo, no sistem
instituído pela Lei n.0 5.645, de 1,0 de 
dezembro de 1970. 

Art. 5.0 
- O vencimento mensal do 

cargo de Diretor-Geral do DASP é fixado 
em Cr$ 16.000,00 (dezesseis mil cruzei
r-os), fazendo jus o respectivo titular a 
uma representação mensal correspon
dente a 20 (vinte por cento) do venci
mento estabelecido para o mesmo cargo. 

Art. 6.0 
- São transferidos ao DASP 

a .competência, as atribuições legais os 
recurs·J.s orçamentários e extra-orçamen
tários da Coordenação do Desenvolvi
mento de Brasília (CODEBRÃS) e do 
Grupo Ex!;cutivo da Complementação da 
:Mudança d·os órgãos da Administração 
Fede·r:ll para Brasília (GEMUD), cuja 
extinçZ.o se efetivará por ato do P·oder 
Executiv.o, quando se implantar a :::1ova 
estrutm·ação daquele Departamento. 

§ 1.0 - Os encargos previstos no art. 74 
e seus parágrafos, do Decreto-Lei n.o 
9. 760, de 5 de setembro de 1945, e no 
item VI do art. 13 do Decreto-Lei n.o 
147, de 3 de fevereiro de 1967, com a 
redaçã.a que lhe foi dada pelo art. lO da 
Lei n.0 5. 421, de 25 de abril de 1968; bem 
come no item V do art. 14 do Decreto
Lei n.0 147, de 3 de fevereiro de 1967, 
em relacão a imóveis residenciais da 
Uniã.a, situados no Distrito Federal, fi
cam cometidos ao DASP. 

§ z.o - Os atas praticados na forma 
do parágrafo anterior serão comunicados 
a·:J Serviç.a do Patrimônio da União, para 
os .competentes registras. 

Art. 7.0 
- Fica extinto o Centro de 

1\perfeiçoamento do DASP, órgão autô
nomo urevisto no art. 121 do Decreto-Lei 
n. o 20Ô, de 1967, sendo transferidas ao 
DASP as respectivas atribuições. 

P.:.rt. 8.0 
- Para atender às despesas 

dec.arrentes da aplicação desta Lei, no 
c·orrente exercício, o Poder Executivo fica 
autorizado a abrir crédito especial de até 
Cr$ 10.000. 000,00 (dez milhões de cruzei
ros). 

Art. 9.0 
- Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as 
dispc.sições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa a redação final do Pro
jeto de Decreto Legislativo n.o 5/75, 
aprovado na Ordem do Dia da presente 
Sessão, e que, nos termos do parágrafo 

único do art. 355 do Regimento Interno 
se não houver objeção do Plenário, serâ 
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.) 

É lida a seguinte redação final: 

PARECER 
N.0 237, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 5, de 1975 
(n.0 6-B/75, na Câmara dos Depu
tados). 

Relator: Sr. Orestes Quércia 

A Comissão apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n.o 5, 
de 1975 (n.0 6-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Con
vencão Universal sobre o Direito do Au
tor, "Revista em Paris, a 24 de julho de 
1971, firmada pelo Brasil por ocasião da 
Conferência Diplomática de Revisão da 
Convencão Universal Sobre o Direito do 
Autor, realizada naquela Cidade, de 5 a 
24 de julho de 1971. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Orestes Quércia, Relator - Mendes Ca
nale. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 237, de 1975 

Redação final do Projeto de De
creto Legislativo n.0 5, de 1975 (n.o 
6-B/75, na Câmara dos Deputados). 

Faco saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, 
da Constituição, e eu, Presidente do Se
nado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.o , de 1975 

Aprova o texto da Convenção Uni
versal Sobre o Direito do Autor, Re
vista em Paris, a 24 de julho de 1971, 
finnada pelo Brasil, por ocasião da 
Conferência Diplomática de Revisão 
da Convenção Universal sobre o Di
reito do Autor, realizada naquela 
Cidade, de 5 a 24 de julho de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - É aprovado o texto da Con
venção Universal Sobre o Direito do 
Autor, Revista em Paris, a 24 de julho 
de 1971, firmada pelo Brasil, por ocasião 
da Conferência Diplomática de Revisão 
da Convenção Universal Sobre o Direito 



- 51:;5 

do Autor, realizada naquela Cidade, de 
5 a 24 de julho de 1971. 

Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo en
tra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A redação final lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, Requerimento que será 
lido pelo Sr. !.O-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 271, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica
ção para imediata discussão e votação, 
da 'redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.O 5, de 1975 (n.0 6-B/75, na 
Câmara), que aprova o texto da Conven
ção Universal Sobre o Direito do Autor, 
Revista em Paris, a 24 de julho de 1971, 
firmada pelo Brasil, por ocasião da Con
ferência Diplomática de Revisão da 
Convenção Universal sobre o Direito do 
Autor, realizada naquela Cidade, de 5 a 
24 de julho de 1971. 

Sala das Sessões, em 26 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com a deliberação do Ple
nário, passa-se à imediata apreciação 
da reãação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 5, de 1975. 

Em discussão a redação final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, designando para a 
Ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
.1 

Votação, em primeiro turno, do Proje
to de Lei do Senado n.0 16, de 1974, de 
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que altera a Legislação da Previdênc1a 
Social e dá outras providências, tendo 
PARECERES, sob n.0s 255 a 257, de 1974, 
das Comissões 
-de Constituição e Justiça, .1.0 Pronun
ciamento: pela constitucionalidade e ju
ridicidade do Projeto, nos termos do 
Substitutivo que oferece; 2.0 pronuncia
ment<>: favorável ao Substitutivo da Co
ml.ssão de Legislação Social; e 

- de Legislaçã.o Social, favorável, nos 
termos do Substitutivo que oferece. 

2 
Discussão, em turno único, da redação 

final (oferecida pela Comissão de Reda
ção, em seu Parecer n.0 193, de 1975) do 
Projeto de Decreto Legislativo n.0 1, de 
1975 (n.0 01-B/75, na Câmara dos Depu
tados), que aprova decisão do Presidente 
da República que ordenou a execução do 
ato que concedeu reajustamento de pro
ventos ao Servidor aposentado Darcy dos 
Santos Ribeiro, Tesoureiro-Auxiliar do 
Quadro de Pessoal da Marinha. 

3 
Dl.scussão, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara n.0 171, de 1974 (n.0 

1. 679-B/73, na Casa de origem), que de
clara Antônio Carlos Gomes Patr<mo da 
Música no Brasil, tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 44, de 
1975, da Comissão 
-de Educaçã.o e Cultura. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 

50 minutos.) 



86.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
e1n 27 de junho de 1976 

PRESIDÊNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Altevir Leal - José Guiomar -
José Lindoso - Jarbas Passarinho 
- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque - Helvídio Nunes -
Mauro Benevides - Virgílio Távora 
- Wilson Goncalves - Jessé Freire 
- Domício Gondim - Ruy Carneiro. 
-Wilson Campos - Luiz Cavalcan-
te - Teotônio Vilela - Lourival 
Baptista- Luiz Viana- Ruy San
tos - João Calmon - Roberto Sa
turnino - Danton Jobim - Nelson 
Carneiro - Itamar Franco - Ma
galhães Pinto -Franco Montoro
Orlando Zancaner - Lázaro Barbo
za - Osires Teixeira - Italivio Coe
lho - Mendes Canale - Accioly Fi
lho - Lenoir Vargas - Otair Becker 
- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- (1. lista de presença acusa o compa
recimento de 35 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aber
ta a Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitu
ra de requerimento enviado à Mesa. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 272, de 1975 

Nos termos do art. 185 do Regimento 
Interno, requeremos que o tempo desti
nado aos oradores do Expediente da pre
sente Sessão seja dedicado a comemorar 
o Acordo firmado entre o Governo da 
República Federal da Alemanha e o Go
verno da República Federativa do Brasil 
sobre Cooperação no Setor dos Usos Pa
cíficos da Energia Nuclear. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 
1()75. - Petrônio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Atendendo à deliberação do Plenário, 

o tempo destinado aos oradores do 
Expediente, da presente Sessão, será 
dedicado a comemorar a assinatura do 
Tratado de CDoperação Brasil-República 
Federal da Alemanha. 

CDncedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Virgílio Távora, que falará em nome 
da Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o dia de hoje, 
relevem-nos o lugar comum, constitui, 
sem sombra de dúvida, um dos marcos 
basilares de nossa História, com a assi
natura em Bonn, do Acordo Brasil
Alemanha sobre Cooperação no Campo 
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear. 

Com que orgulho, com que ufania, no
bres Colegas, como parlamentar que 
acompanhou algumas das fases de sua 
negociação, cumprimos hoje o hDnroso 
encargo a nós cometido por nosso Par
tido e o Governo que apoiamos, de levar 
aD conhecimento da Nação, através desta 
alt.a tribuna, não só o seu teor, como os 
dados básicos já estabelecidos da Coope
ração Industrial nele acertada em uma 
dimensão sem precedente no mundo, 
neste campo, pois seu âmbito c·obrirá 
praticamente todos os aspectos do apro
veitamento dessa energia para produção 
de eletricidade, através da ass.ociação 
entre NUCLEBRÃS e firmas alemãs e/ou 
prestação de assistência técnica. 

Ainda é cedo para fazer uma avalia
ção exata da verdadeira dimensão di
plomática do mesmo, embora não haja 
discrepância de opinião quanto à afir
mativa de que seu impacto em nossa 
marcha para o desenvolvimento foi in
calculável. Condicionante de nossas as
pirações a Grande Potência, representa 
indubitavelmente uma Vitória com V 
maiúsculo de nosso País, cujo nome 
nunca, nos últimos anos, esteve em tanta 
evidência. 

O acordo constitui assunto de re
percussão mundial, interessando o pró-
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prio Secretário de Estado Henry Kissin
ger, que em correspondência dirigida a 
nossa Chancelaria, quando maior a ce
leuma desencadeada, explicou a verda
deir!l posição do Governo da grande 
naçao americana face aos acontecimen
tos. 

Ano transato, assistiu esta Casa longo 
debate por nós travado com a nobre 
Oposição sobre os caminhos melhores a 
serem percorridos peloQ Brasil para sua 
P.ntrada na era nuclear. 

Ao eminente Senador Franco Montoro, 
afirmamos em nome do Governo Geisel, 
vezes várias, ser determinacão firme e 
invariável por parte do Brasil a procura 
da auto-suficiência quanto ao forneci
mento de materiais físseis e férteis e da 
independência tecnológica no tocante ao 
ciclo de combustível e à engenharia de 
reatares e componentes pesados. Como 
questão primordial colocávamos o pre
paro do campo tecnológico pátrio com 
assimilação de know-how no mais curto 
prazo a fim de preparar o Pais e a in
dústria nacioQnal para atender, em 1990, 
uma demanda a ser coberta por uma 
potência instalada de 70. 000 'MW e, dos 
quais 10.000 MWe de origem nuclear, 
segundo estudoQS da CNEN e da ..... . 
ELETROBRAS. Outra não era a diretriz 
d·o II Plano Nacional de Desenvolvimen
to que, por pertinente, transcrevemos: 

"O Programa Nuclear objetiva, de 
um lado, preparar o Brasil para o 
estágio ct.os anos 80, em que a energia 
nuclear já deverá corresponder a 
parcela significativa da energia elé
trica gerada no País (cerca de 10 
milhões de KW, até 1990). E, de outro 
lado, a continuar trabalhando no 
campo de outras aplicações da ciên
cia nuclear, como seja: a utilização 
de isótopos na agricultura, medicina 
e indústria, de examinar a possi
bilidade do uso da energia nuclear 
na indústria siderúrgica. 
Esforço maciço será realizado na 
área de prospecção de minérios nu
cleares, para avaliar, no menor prazo 
possível, as reais disponibilidades no 
Brasil quanto a urânio. 

Dever-se-á desenvolver programa 
com vistas à absorção da tecnologia 
de enriquecimento de urânio, e da 
tecnologia de reat.ares, realizando-se, 
igualmente, esforço para efeito de 
progressiva instalação da produção 
de reatares no País (com adequado 

índice de nacionalização, e observa
dos os aspectos de viabilidade eco
nômica.) 
Na construção ·das centrais nuclea
res, a utilização, dentro do atual 
quadro de tecnologia do setor de 
rea tores de água leve, com urânio 
enriquecido, considerou não apenas o 
fato de ser esse o tipo de reatar ado
tacto em mais de 85% das usinas 
existentes, como o de já se estar dis
seminando a tecnologia de enrique
cimento do combustível, que está 
sendo. aberta, inclusive, para empre
sas pnvadas, nos Estados Unidos Eu-
ropa e Japão. ' . 

q programa a .s~r executado - par
tmdo de um m1mmo de Cr$ 4 bilhões 
excluídas as centrais - inclui proje~ 
tos de desenvolvimento da tecnolo
gia de reatares (abrangendo os di
versos tipos), desenvolvimento da 
tecnologia de combustíveis nucleares 
usinas de concetração de minérios de 
urânio, instalação-piloto de enrique
cimento de urânio, prospeccão de 
minérios nucleares, indústrias de 
areias pesadas." 

À época, pois, nem o Executivo nem 
o Vice-Líder da ARENA em seus pr~nun
ciamentos, expressavam "intenções" ·e 
sim "decisões" a serem objetivadas a 
curto prazo: os fatos o estão provando. 

A urgência de decisões no campo 
nuclear não permitiria aguardar o de
senvolvimento, por meios próprios, de 
uma tecnologia nacional. Após a aqui
sição da Central Nuclear Álvaro Alberto, 
a água leve e urânio levemente enrique
cido, partiu o Brasil, em conseqüência, 
para montar em seu território uma in
fra-estrutura de indústrias nucleares 
com participação majoritária de capital 
nacional, e que tornasse factível a trans
ferência de tecnologia estrangeira. Isto 
significava a execução acelerada de um 
programa que abrangesse desde a 
pesquisa de minerais, passando pela in
dústria de reatares, indo a do ciclo de 
combustível, o que pressupunha a ne
cessidade de cooperação externa para 
realização desse programa, por parte de 
países amigos, cooperaçã() essa a se 
executar em bases essencialmente co
merciais. 

Desde a gestão Dias Leite, no Minis
tério das Minas e Energia em 1969, já 
existia um excelente programa de coope
ração científica e técnica entre institui-
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ções alemãs e brasileiras, o que de muito 
facilitou a rapidez e êxito· das negocia
ções com um grupo de firmas alemãs 
ocidentais que, dos contatos mantidos 
com vários países amigos, foi o que 
apresentou um programa de cooperação 
mais vasta. 

Assim, em início de 1974, a República 
Federal da Alemanha foi contactada, 
propondo-lhe o Brasil estender aquela 
cooperação científica e técnica atrás ci
tada, ao campo industrial e comercial. 
Com aceitação de nossa proposta, tive
ram início os entendimentos decisivos a 
partir de julho de 1974, havendo já em 
setembro sido estabelecidas as diretri
zes que ditavam o desenvolvimento da 
cooperação industrial e comercial. Sua 
aprovação, por ambos países, tornou 
possível o preparo do acordo amplo, que 
teria como escopo o amparo jurídico da 
referida cooperação, havendo para tal, 
a partir de fevereiro de 1975, em Bonn 
e em Brasília, se desenvolvido negocia
ções em mais diferentes níveis. 

O acordo, conforme veremos mais 
adiante de sua leitura, abrange os se
guintes campos: 
- prospecção, extração e processamen

to de minérios de urânio, bem como 
produção de compostos de urânio; 

- produção de reatares nucleares e ou-
tras instalações nucleares, bem como 
de seus componentes; 

- enriquecimento de urânio e serviços 
de enriquecimento; 

- produção de elementos combustíveis 
e reprocessamento de combustíveis 
irradiados. 

Estes itens, bem como um quinto, re
ferente ao financiamento, constituem 
objeto de 5 instrumentos específicos, 
com Diretrizes norteadoras dos diferen
tes contratos comerciais a serem firma
dos pela NUCLEBRAS, Companhias de 
Eletricidade e as Empresas Alemãs, 
conforme "Declaração dos Governos do 
Brasil e da República Federal da Alema
nha, relativa à Implementação do Acor
do de Cooperação sobre os Usos Pacífi
cos da Energia Nuclear de 27 de junho 
de 1975" firmado pelos Ministérios das 
Minas e Energia, do Brasil, e da Pesquisa 
e da Tecnologia, da RFA. 

Dá, o documento em exame, atenção 
devida a dois setores peculiares ao em
prego da energia nuclear: 

1. medidas de proteção física dos 
materiais, equipamentos e instalações 

nucleares tanto nos respectivos territó
rios como durante o transporte dos 
mesmos; 

2. · salvaguardas - as Partes Contra
tantes farão acordo com a Agência In
ternacional de Energia Atômica. 

Paralelamente, proclamando-se as par
tes contratantes partidárias do princípio 
da não proliferação de armas nucleares, 
especificam com rigor o que venham a 
ser "materiais, equipamentos e instala
ções nucleares sensitivos": 

"a) urânio enriquecido com urânio 
235 acima de 20%, urânio 233 e plutônio, 
exceto quantidades diminutas desses 
materiais necessários, por exemplo, para 
fins de laboratório; 

b) usinas de produção de elementos 
combustíveis, quando utilizados para a 
produção de elementos combustíveis que 
contenham material referido na alí
nea a; 

c) usinas de reprocessamento de ele
mentos combustíveis irradiados; 

d) usinas de enriquecimento de urâ
nio." 

Estes, os pontos principais do acordo, 
cujo teor, neste momento, com emoção 
mal reprimida, em nome do Governo 
Geisel, damos conhecimento ao povo 
brasileiro pela leitura ora feita a que 
se seguirá a da "Declaração". 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA RE
PúBLICA FEDERAL DA ALEMANHA E O 
GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL SOBRE COOPERAÇÃO NO 
SETOR DOS USOS PACíFICOS DA ENER
GIA NUCLEAR. 

O Governo da República Federal da Ale
manha, e; 

O Governo da República Federativa do 
Brasil 

TENDO POR BASE as r·elações amistosas 
existentes ·entre os seus pafses e dispostos a 
aprofundá-las ainda mais, 

TENDO EM VISTA e DANDO PROSSE
GUIMENTO ao Acordo sobre Cooperação 
nos Setores da PesquisB.I Cientifica e do De
senvolvimento Tecnológico, concluído entre 
as Partes Contratantes a 9 de junho de 
1969, 

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação 
das utilizações Pacíficas da Energia Atô
mica entre o Governo da República Federa-
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tiva do Brasil e a Comunidade Européia de 
Energia Atômica, de 9 1de junho de 1961, 

CONSIDERANDO os progressos atingidos no 
âmbito da cooperação científica entre os 
seus países, particularmente no setor dos 
usos pacíficos da energia nuclear, 

CONVICTOS de que a bem sucedida co
operação científica no setor dos usos pacífi
cos d~ energia nuclear cria boas condições 
para uma cooperação industrial nesse cam
po, 

CôNSCIOS de que semelhante cooperação 
será de proveito econômico e científico para 
as duas Partes Contratantes, 

TENDO EM VISTA as diretrizes para a co
operação industrial entre ~ República Fe
deral da Alemanha e a República Federativa 
do Brasil no setor dos usos pacíficos da 
energia nuclear, de 3 de outubro de 1974, 

CONVIERAM no seguinte: 

Artigo 1 

1) Dentro do quadro do presente Acordo, 
as Partes Contratantes fomentarão ~ co
operação entre instituições de pesquisa cien
tífica e tecnológica e empresas dos dois 
países, abrangendo o seguinte: 

Prospecção, extração e processamento de 
minérios de urânio, bem como produção de 
compostos de urânio; 

Produção de reatares nucleares e outras 
instalações nudeares, bem como de &eus 
componentes; 

Enriquecimento de urânio e serviços de 
enriquecimento; 

Produção de elementos combustíveis e re
processr..mento de combustíveis irradiados. 

2) A cooperação acima referida abrange o 
intercâmbio das necessárias informações 
tecnológicas. 

3) Tendo em vista a importância que o 
financiamento, inclusive a concessão de cré
ditos, tem para a cooperação acimal referida, 
as Partes Contratantes esforçar-se-ão para 
que, dentro das disposições vigentes nos dois 
países, as operações de financiamento e cré
dito sejam realizadws nas melhores condi
ções possíveis. 

Artigo 2 

As Partes Contratantes declaram-se par
tidárias do princípio da não proliferação de 
armas nucleares. 

Artigo 3 

1) A pedido de um exportador, cada uma 
das Partes Contrwtantes concederá, no âm-

bito das respectivas disposições legais em 
vigor, licenças de exportação para o forne
cimento de material fértil e físsil especial, 
equipamentos e materiais destinados ou pre
parados para a produção, utilização e pro
cessamento de material físsil especial, bem 
como para a transmissão das respectivas 
informações tecnológicas ao território da 
outra Parte Contr~ante. 

2) Tal fornecimento ou tramissão pressu
põe que, com relação à Parte Contratante 
importadora, tenha sido concluído um acor
do sobre salvaguardas com a Agência Inter
nacional de Energia Atômica~, assegurando 
que esses materiais, equipamentos e instala
ções nucleares e o material fértil e físsil es- ' 
pecial nelas produzido, processado ou utili
zado, bem como as respectivas informações 
tecnológicas, não sejam usados pan'a armas 
nucleares ou outros explosivos nucleares. 

Artigo 4 

1) Os materiais, equipamentos e instala
ções nucleares, bem como as respectivas in
formações tecnológicas exportados ou trans
mitidos do território de uma Parte Contra
tante ao território da outra Parte Con
tratante só poderão ser exportados, reexpor
tados ou transmitidos dos territórios das 
Partes Contratantes para terceiros países 
não detentores de armas nucleares a 19 de 
janeiro de 1967, se, com relação ao país 
importador, tiver sido concluído acordo sobre 
salvaguardas, tal como previsto no artigo 3. 

2) Os materiais, equipamentos e instala
ções nucleares sensitivos, bem como as res
pectivas informaÇões tecnológicas que tive
rem sido exportados ou transmitidos do 
território de uma Parte Contratante para o 
território da~ outra só poderão ser exporta
dos, reexportados ou transmitidos para ter
ceiros· países com o consentimento da Parte 
Contratante fornecedora. 

3) São materiais, equipamentos e insta
lações nucleares sensitivos: 

a) Urânio enriquecido com urânio 235 
acima de 20%, urânio 233 e plutônio, exceto 
quantidades diminutws desses materiais ne
cessárias, por exemplo, para fins de labora
tório; 

b) Usinas de produção de elementos com
bustíveis, quando utilizadas para a produção 
de elementos combustíveis que contenham 
material referido na alínea a) ; 

c) Usinas de reprocessamento de elemen
tos combustíveis irradiados; 

d) Usinas de enriquecimento de urânio. 
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Artigo 5 

1) Cada Parte ContrB.ltante tomará as 
providências necessárias para garantir a 
proteção física dos materiais, equipamentos 
c instalações nucleares no seu território, bem 
como no caso de transporte entre os terri
tórios das Partes Contra•tantes ou para ter
ceiros países. 

2) E~sas providâncias deverão ser de tal 
natureza qu~ excluam, na medida do possí
vel riscos, por exemplo, de danos, aciden
tes: furtos :;abotagens roubos desvios pre
juízos ou trocas e outros durante o trans
porte. 

3) As Partes Contratantes entender-se-ão 
sobre ru.s providências adequadas para os fins 
acima. 

ArtigoS 

A comissão Mista formada em decorrência 
do Acordo sobre Cooperação nos Setores da 
Pesquisa Científica e do Desenvolvimento 
Tecnológico levará devidamente em conta 
as atividades previstas no presente Acordo 
e fará quando for o caso propostas relrutivas 
ao prosseguimento de sua implementação. 

Artigo 7 

A pedido de uma delas, as Partes Contra
tantes entrarão em consultas sobre a im
plementação do presente Acordo e eventual
mente em negociações para suEJ revisão. 

Artigo 8 

1) As Partes Contratantes empenhar-se-ão 
oara solucionar divergências quanto à in
terpretação do presente Acorqo por via di
plomática. 

2) As divergências que não puderem ser 
solucionadas da maneira a•cima será aplica
do o processo de arbitragem previsto no 
Artigo 10 do Acordo sobre a entrada de na
vios nucleares em águas territoriais brasi
leiras e sua estada em portos brasileiros, 
concluído entre as Prurtes Contratantes em 
'i de junho de 1972. 

Artigo 9 

As obrigações da República Federal da 
Alemanha em decorrência dos tratados que 
instituiram a Comunidade Econômica Euro
péia c a Comunidade Européia de Energia 
Atômica não são rutingidas pelo presente 
Acordo. 

Artigo 10 

o presente Acordo aplicar-se-á também ao 
"L<tnd" de Berlim, desde que o Governo da 
República. Federal da Alemanha não apre-

s.ente declaração em contrário ao Governo 
da República Federativa do Brasil dentro 
dos três meses que se seguirem à entratda 
em vigor do presente Acordo. 

Artigo 11 

1) o preBente Acordo entrará em vigor, 
por troca de notas, tão cedo quanto possível. 

:2) A vigência do presente Acordo será de 
quinze anos, contados a partir do dia fixado 
no item (1) , acima, e prorrogar-se-á tacita
mente por períodos de cinco anos, desde que 
não seja denunciado por uma das P$.1l'tes 
contratantes pelo menos doze meses antes 
da expiração. 

3) As medidas de salvaguarda e de pro
teção física, necessárias, em deco::rência do 
presente Acordo, não serão· afetadas pele 
expiração do mesmo. 

F'EITO em ................ , aos ........... , 
em dois originais, nos idiomas alemão e por
tuguês, sendo ambos os textos igualmente 
autênticos. 

Pelo Governo da. República Federal da 
Alemanha, Hans-Pietrich Genscher, Minis
tro dos Negócios Estrangeiros. 

Pelo Governo da RepúblicE.J Federativa do 
Brasil, Antônio F. Azeredo da Silveira, Mi
nistro das· Relações Exteriores. 

Declm-ação dos Governos do Brasil e 
da República Federal da Alemanha re
lativa à implement~ão do acordo de 
cooperação sobre os usos pacíficos da 
energi2. nuclear, de 27 de junho de 1975. 

1) De acordo o § 1.0 do art. 1.0 do Acordo 
de Cooperação sobre os usos pacíficos da 
energia nuclear, assinado em Bonn, em 27 
de junho .de 1975, os governos da República 
Federal da Alemanha e rdo Brasil promove
rão um programE.! de cooperação, como re
ferido no parágrafo acima mencionado. 

2) Para implementar este programa, a 
NUCLE:SR.AS e companhias estatais e pri
vadas da República Federal dru Alemanha, 
envolvidas na éooperação prevista, realiza
ram em reuniões havidas na República Fe
deral da Alemanha e i:lo Brasil, ru elaboração 
das diretrizes especüicas para as negociações 
dos aco·rdos e contratos comerciais específi
cos, em cada uma das áreas 'de cooperação 
prevista. 

As diretrizes especificaiS estão anexadas a 
esta declaração e cobrem as seguintes áreas: 

ANEXO 1 - Prospecção, pesquisa, desen
volvimento, mineração e exploração de de
nósitos de urânio no Brasil, bem como a pro
dução de concentrados e compostos de urâ
nio natural. 
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ANEXO 2 - Enriquecimento de urânio 
2 .1 Usina de demonstração no 

Brasil 

2. 2 Programa conjunto de tec
nologia na República Fe
deral da Alemanha 

2. 3 Serviços de enriquecimento 
de urânio. 

ANEXO 3 - Indústria de reatares nucleares 
3.1 Equipamentos para usinas 

nucleares 

3.2 companhia de engenharia 
nuclear 

3. 3 Companhiru de componen
tes pesados 

3. 4 Fabricação e suprimento 
de elementos combustíveis 
nucleares 

ANEXO 4 - Reprocessamento de combus
tível irradiado 

A!>.'"EXO 5 - Financiamento 

3) Os dois governos consideram que as di
retri:les específicas como sendo coerentes e 
implementativas do programa de cooperação 
referido no parágrafo 1.0 do art. 1.0 do Acor
do, âestf:J man,eira detalhando melhor o pro
gi·ama de cooperação industrial, como acor
dado em Brasilia, a 3 de outubro de 1974, 
que permanece válido, sujeito às provisões 
das diretrizes específicas. 

Em conformidade com o art. 19 do Acordo, 
o Governo da República Federal da Alema
nha, de um lado, e o Governo Brasileiro, do 
outro lado, aprovam as diretrizes específicas 
no que concerne aos seus respectivos direitos 
e obrigações na implementação da coopera
ção prevista. 

Outrossim, por este instrumento é decla
rado e confirmado 

- pelo Governo do Brasil, que fará tudo 
o que for necessário parll! a implementação, 
através da NUCLEBRAS e, em conformida
de com a Lei n.0 6.189/74, do conceito de 
comercialização e exportação, como exposto 
no art. 7.0 , do Anexo 4, do Programa de 
Co·operação Industrial, de 3 de outubro de 
1974, eopecialmente que os produtos da Com
panhia Conjunta NUCLEBRAS-UG possam 
ser vendidos à. NUCLEBRAS pelos melhores 
preços existentes no mercado e que a•s ex
port:::ções, como especificadas no art. 7.0-d, 
do Anexo 4 no programa de 3 de outubro, 
seja,m feitas pela, NUCLEBRAS à URAN
GESSELSCHAFT sob a forma mais nobre 
possível e pelos melhores preços existentes 
no mercado, 

- pelo governo da República Federal da 
Alemanhr.•, que fará tudo o que for necessá
rio para tornar disponíveis as licenças e 
patentes de propriedade da Gesselschaft 
Für Kernforschung M.B.H., Karlsruhe, na 
medida das necessidades da cooperação con
siderada nos Anexos 2 <Enriquecimento de 
Urânio) e 4 (Reprocessamento) a estru de
claraç~.o. 

4) Consistentemente com o art. 1.0 do 
Acordo, é objetivo geral do programa de 
cooperação entre a República Federal da 
Alemanha e o Brasil, a implantação no Bra
sil de uma cEJpacidade industrial em todas 
as áreas do uso pacífico da energia nuclear 
e a necessária transferência de tecnologia, 
bem como uma contribuição para o aten
dimento da demanda de urânio da Repúbli
ca Federa!! da Alemanha. 

Por extremamente Ionga.s não poderemos 
em seu texto integral aqui reproduzir as 
Diretrizes que só no Setor de Cooperação -
não envolvidos os custos do fornecimento 
dos primeiros reatares e do suprimento ini
cial de serviços de Enriquecimento discipli
nam investimentos da ordem de grandeza de 
US$ 800 milhões. 

Procuraremos, embora sinteticamente, de
las apresent?.r os elementos fundamentais o 
que da!fá nítida idéia do porte do empreen
dimento a ser levado a cabo, pois, frisamos, 
tanto o "Acordo" e a "Declaração", como 
os Instrumentos Específicos englobando os 
contratos comerciais, não c•mtêm nenhuma 
cláusula secreta. ' 

Para melhor compreensão, anexaremos ao 
nosso pronunciamento orgamograma da 
NUCLEBRAS que dâ uma visão de conjunto 
cl.o Programa Nuclear de Cooperação Indus
trial Brasil-Alemanha. 

Tratando-se de gráfico a cores fazemos 
um apelo à Presidência desta Casa para que 
providênciatS sejam, tomadas junto ao Ser
viço Gráfico no sentido seja ele reproduzido 
tal como no original com todas suas con
venções. 

Passemos ao. Primeiro Instrumento Espe-
cífico: ' 

1 - Diretrizes para prospecção, pesquisa, 
desenvolvimento, mineração e exploração de 
depósitos de urânio no Brasil, bem como 
produção de concentrados de Ul'ânio natural. 

Será formada uma "joint-venture" entre 
a NUCLEBRAS (51%) e a Urll!Dgessellschaft 
(49%) de trabalhos de pesquisa e lavra de 
urânio em áreas indicadas pela ........... . 
NUCLEBRAS, além daquelas que constituem 
seu campo de operação própria, caso se che
gue à lavra, 80% pelo menos serão destina-
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dos à form!liÇão de reserva para o atendi
mento das necessidades nacionais; desde 
que essas necessidades estejam plenamente 
satisfeitas, a NUCLEBRAS poderá exportar 
para a Urangessellschaft o equivalente a no 
máximo 20% da reserva medidll! em conjun
to ou a 49% da produção, não podendo este 
limite exceder àquele. 

O Segundo Instrumento Especifico trata 
de: 

2 - Diretrizes para o enriquecimento de 
urânio e serviços de enriquecimento: 

a) Constituição no Brasil de uma Com
panhia para construção e operação no País 
de uma usina semi-industrial de enriqueci
mento de urânio pelo processo do jli'to cen
trifugo (jet-nozzle) desenvolvido no Centro 
Nuclear de KARLSRUHE, com capacLdade 
até 250.000 UTS;ano; a proporção de parti
cipação será STEGKERNENERGIE - abre
viadamente STEAG - 15%, INTERATOM 
(subsidiária da KWU) 10% e NUCLEBRAS 
75%. 

b) A~sociação da NUCLEBRAS (50%) a 
STEAG (50%) para prosseguimento na RFA 
dos trabaolhos de pleno desenvolvimento do 
processo do jato-centrífugo, em uma em
presa a NUSTEG; 

c) Associação das duas empresas acima, 
também em igualdade de participação 
(50%/50%) - a NUSTEP - para comercia
lização, em todo o mundo, d&J licença para 
construção de usinas comerciais de enrique
cimento de urânio pelo processo do jato
centrífugo; 

d) Serviços de enriquecimento para as 
próximas centrais a serem supridos pela 
UR.ENCO da qual faz parte a RF A, até que 
as instalações brasileira•s nos tornem auto
suficientes no setor, caso haja falta impre
vista da fonte regular. 

Examinemos o Terceiro Instrumento Es
pecifico: 

3 - Diretrizes para indústria de Reatores 
Nucleares: 

Compreenderiam a constituição de: 

a - Cia•. de Engenharia Nuclear 
1 b - Fábrica de Componentes Pesados 

c - Usina de fabricação de Elemen
tos Combustíveis 

2) d - e o fornecimento de equipamen-
tos de reatores. 

Outros detalhes: 

a - Constituição no Brasil de uma empresa 
(Companhia de Engenharia de Usinas Nu-

cleares) mediante ll!Ssociação entre a ..... 
NUCLEBRAS 75% e a KWU (alemã) 25%, 
cuja criação se faz necessária em virtud1e da 
extrema complexidade da engenharia do 
reatar e dos elevados requisitos de segurança 
nos equipamentos de uma usina nuclellll'; no 
tocante aos equipamentos convencionais e 
às obras civis das usinas nucleares, a com
panhia subcontratará os serviços de em
presas brasileiras de engenharia. 

Em um prurêntese, cumprindo o que pro
metemos à nobre Oposição semana passada, 
aqui fica bem patenteado o entrosamento 
que o Governo deseja entre o setor público 
e privado, com a repartição segundo sua ca
pacidade técnica e financeira d~ tarefas a 
lhes serem atribuídas. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite 
V. Ex.a um aparte, nobre Senador Virgí
lio Távora? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer, nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Sena
d.ar Virgílio Távora, V. Ex.a que além de 
ler reiteradamente o Acordo é' de todos 
nós, talvez, o mais estudioso, ou dos mais 
estudiosos, dos assuntos nucelares, 
V. Ex.a poderia esclarecer se este atual 
Acordo se circunscreve ao atual estágio 
da energia nuclear, ou melhor, aos rea
tores de urânio enriquecido, ou se e:;:se 
Acordo já abre uma janela para aqueles 
reatores do futuro, que não é do futuro 
muito longínquo, reatares de fusão 
nuclear, dos quais a Alemanha já está 
perseguindo a solução há algum tempo? 
É esta a pergunta que eu me permitiria 
fazer a V. Ex.a 

O SR. VffiGíLIO TAVORA - Eminen
te Senador, com imenso prazer respon
deremos à pergunta de v. Ex.a, apenas 
lhe pedindo um pouco de paciência, por
que vai ser um dos pontos percutidos; os 
outros campos de atividade nuclear e 
como foi solucionada essa parte. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Muito obri
gado. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Prosse
guimos: 

Produção final de componentes pesa
dos para até 2. 000 'MW e principais it~n.s 
contemplados: 

- Vasos de Pressão 
- Geradores de Vapor 
- Pressurizadores 
- Estruturas Internas de Reator 
- Acumuladores. 
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b) construção no Brasil de uma 
empresa subsidiária da NUCLEBR.AS 
(75%) com a participação de um Con
sórcio Europeu (25%) formado pela 
VOEST/ ALPINE, GHH STERKRADE e a 
KWU(líder), para a fabricação de com
ponentes pesados; a tecnologia adotada 
é a de firma alemã KWU; às empresas 
brasileiras de mecânica pesada conven
ci-onal que se habilitarem como forne
cedores de equipamentos complementa
res será oferecida participação acioná
ria substancial, podendo a NUCLEBRAS 
descer a que lhe cabe até 51%. 

Mais uma vez é lembrada a este Ple
nário a promessa já referida. Apresen
tamos aqui outra forma de acoplamento 
do setor público com a iniciativa priva
da, encampada pelo atual Governo. Adi
antamos que a fábrica terá sua cons
trucão iniciada em 1975 e deverá estar 
pronta em 4 anos. 

c) assistência técnica da KWU a 
NUCLEBRAS para construção e opera
ção de uma fábrica de elemento com
bustível - a USINA DE FABRICAÇÃO 
DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS com 
capacidade inicial de 25 ton/ano e final 
de 250 ton/ano, devendo começar a fun
cionar em 1979. 

d) fornecimento de equipamento de 
reatares: a ser efetuado pela KW1J com 
progressivo grau de nacionalização. 

Enquanto na Usina Álvaro Alberto a 
participação brasileira neste setor foi 
apenas de 8%, no primeiro dos 8 reata
res de 1. 300 'MV/e a serem adquiridos 
pelas empresas brasileiras de eletrici
dade, esta percentagem andará pela ci
fra de 30%. As quatro primeiras usinas 
serão compradas à KWU com participa
ção progressiva da indústria brasileira e 
as últimas quatro já serão responsabili
dade da indústria brasileira com parti
cipação decrescente da KWU. 

Apreciemos o Quarto Instrumento Es
pecífico: 

4 - Diretrizes para Reprocessamento 
de Combustível Irradiado: 

- construção de uma usina-piloto de 
reprocessamento de combustível irra
diado com capacidade inicial de 2 tone
ladas/ano; a KEW A fornecerá a 
NUCLEBRAS consultaria para o projeto 
e construção da usina-piloto; os centros 
nucleares KFA e GFK auxiliarã·o no 
projeto construção e operação. 

construção de usina comercial de 
reprocessamento com capacidade ainda 
não estabelecida. 

Entendimento UHDE (engenharia)/ 
KEWA e GFK/GWK assegurará dispo
nibilidade de know-how; o consórcio 
KEWA/UHDE considerará a proposta de 
construir com a NUCLEBRAS esta uni
dade, dependendo de acordo da URG. 

A KEWÂ envidará esforços para obter 
possível colaboração da United Repro
cessas Gmb H. 

Finalmente, o Quinto Instrumento 
Específico: 

5 - Diretrizes para o Financiamento 
do Programa: 

O Financiamento cobrirá os equipa
mentos e serviços importados da RF A, 
ou seja: 

- usinas nucleares n.0 2 e 3 
- combustível para usinas nucleares 

2 e 3 
- futuras usinas nucleares 
- fábrica de componentes nucleares 

pesados 
- usina-piloto de enriquecimento de 

urânio 
- usina-piloto de reprocessamento. 
O valor do financiamento poderá a tin

gir US$ 900 milhões para as usinas 2 e 
3, US$ 270 milhões para as unidades in
dustriais e US$ 230 milhões para ocom
bustível, em um total US$ 1. 400 milhões. 

Para tal foi organizado o "Consor
tium" do Dresdner Bank A.G., Deutsche 
Commerzbank AG. e Westdentsche 
Landesbank. O "Consortium" junto com 
Kreditanstalb (Kreditanstalt Fuer Wre
derranfban) serão os responsáveis pelo 
financiamento até o valor citado com 
um surplis de até 10%. 

A parte referente às usinas 2 e 3 será 
contratada pelo Grupo alemão citado 
com Furnas, com interveniência da 
NUCLEBR.AS; a atinente a materiais 
para outras instalaçõs (fáfrica de com
ponentes pesados, usina-piloto de enri
quecimento, usina-piloto de reprocessa
mento) será contratada com o mesmo 
Grupo diretamente pela NUCLEBRAS; já 
a que se refere às usinas 4 e 5 
será negociada diretamente entre a 
NUCLEBRAS e a KWU. 

Necessário se lembrar- já o dissemos 
- que as quatro primeiras usinas nu-
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cleares serão compradas à KWU com 
participação progressiva da indústrias 
brasileira, enquanto as quatro seguindas 
já serão construídas pela nossa indústria 
com complementação decrescente por 
parte da KWU. 

Senhor Presidente, Senhores Senad-ores, 
esta é uma rápida síntese do espectro 
de atividades cobertas pelo Acordo,. cuja 
assinatura, hoje, com tanta satisfação 
comemoramos. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite 
V. Ex.a. um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
muito prazer. 

O Sr. Roberto Satumino - Nobre Se
nador Virgílio Távora, log-o a seguir o 
nosso Líder Franco Montoro terá opor
tunidade de expressar também o rego
zijo da Oposição pelo Acordo que vem de 
ser assinado hoje na Alemanha. Entre
tanto, não posso perder a oportunidade 
de dar este aparte a V. Ex.a. Realmente, 
a emoção com que V. Ex.a., através deste 
discurso, anuncia a assinatura e os de
talhes do Ac-ordo, é sentida igualmente 
por todos os Membros desta Casa. Efe
tivamente, o Acordo parece cobrir todos 
os campos, todas as áreas referentes à 
produção e à tecnologia dessa n-ova for
ma de energia, que há de ser a domi
nante no próximo século talvez, ainda, 
no fim deste. Esse instrumento abre 
para o Brasil uma nova fase do seu 
desenvolvimento econômico, uma nova 
era da sua tecnologia industrial. Sendo 
assim, nobre Senador, realmente é de se 
ouvir a notícia da assinatura desse 
Acordo com emoção e com regozijo. É o 
que fazemos todos nós, da Oposição e do 
Governo, na da ta de hoje. 

O Sr. Luiz Viana - O nobre orador 
permite um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Luiz Viana - Desejo, num breve 
aparte, não apenas secundar V. Ex.a no 
seu entusiasmo pela assinatura do im
portante Acordo que, como · tão bem 
assinalou o nobre colega Senador Ro
berto Saturnino, abre uma nova pers
pectiva para o desenvolvimento econô
mico do País, mas também acentuar que 
os passos que agora são dados, no sen
tido de facultar ao Brasil uma abertura 
no campo da energia atômica, não se
riam possíveis não fossem as decisões 
tomadas pelo então Presidente Castello 

Branc-o. Sua Excelência jamais admitiu, 
em relação ao Tratado do México, que o 
Brasil assinasse qualquer documento que 
representasse a sua imobilidade, a sua 
restrição no campo da energia nuclear 
para fins pacíficos. Naquela oportunida
de, aliás, lembro-me bem, tinha o emi
nente Presidente Castello Branco c·omo 
seu principal assessor, na matéria, o 
então Chefe do Gabinete Militar, o Ge
neral Ernesto Geisel, hoje Primeiro 
mandatário da Nação, que, com a sua 
competência e o seu civismo, foi peça 
fundamental para aquelas decisões im
portantes do Presidente Castello Branco. 
Deve, a:s.sim o País às sábias decisões do 
Presidente de então ter podido firmar 
o importante Acordo que V. Ex.a., com 
tanto e justificado júbilo, anuncia à 
Nação brasileira. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Eminen
te Senador Luiz Viana, permita-nos pri
meiro· responder a·o nosso habitual de
batedor, o nobre Senador Roberto Satur
nino. 

Realmente, vê S. Ex.a que hoje estamos 
emocionados, o que não é comum, não é 
da nossa natureza. Mas aí temos que 
confessar - e não nos queira mal o ilus
tre Senador Franco Montara - honra 
imerecida, como veremos constatada no 
fim do discurso, fomos delegados pelo 
Partido, de há muito, no acompanha
mento, praticamente diuturno que fa
zíamos, do Acordo. E quando discutimos 
c-om S. Ex.a, confessamos que, às vezes, 
cócegas na língua nos vinham, para di
zer que na afirmativa de então estava 
S. Ex.a enganado, pois nos baseávamos 
em fatos, isto é, no conhecimento do que 
se processava; e pelas datas que S. Ex.a 
vê nos documentos constata-se o fato. 

Eminente Senad-or Luiz Viana, V. Ex.a, 
sem querer, nos pregou uma peça, por
que no discurso escrito que distribuímos 
a todos os Srs. Senadores - ou pelo 
menos mandamos distribuir, não sabe
mos se chegou às mãos de todos eles -
omitíamos uma parte: pequena surpre
sa que iríamos fazer ao Sr. Presidente 
da Casa, o eminente Senador Magalhães 
Pinto. Para tal, tínhamos que nos socor
rer daqueles primeiros passos dados pelo 
Governo Revolucionário que antecedeu a 
Costa e Silva. Oportuno tempore, assim 
o faremos. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Pois não. 
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O Sr. Luiz Cavalcante - É para apro
veitar a esteira dos apartes, nobre Se
nador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Estamos 
devendo um aparte a V. Ex.a, mas, como 
o assunto é longo, quando chegar lá 
V. Ex.a terá a resposta. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Pois não. 
Bem sei que V. Ex.a não deixa ninguém 
sem resposta. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Tenta
mos. 

O Sr. Luiz Cavalcante- A minha in
dagação, agora, é a seguinte: já é saber 
se V. Ex.a poderia esclarecer se esse 
atual Acordo prejudica o anterior a que 
V. Ex.a se referiu, do ano passado, do 
ingresso do Brasil no Clube Nuclear, no 
Clube de Enriquecimento de Urânio, 
através daquela associação, EurocUf. Mes
mo porque, como sabe V. Ex.a, há três 
tipos de enriquecimento: da difusão .da 
centrifugação e do processo nobre; então 
me parece que é conveniente que o 
Brasil, se possível, não fique dependendo 
somente de uma fonte. Esta, a pergunta 
que faria também. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Respos
ta: não, não prejudica. E diremos a 
V. Ex.a porque o processo de jet-nozzle 
foi escolhido e não o da ultracentrifuga
cão. Porque este último hoje, não per
tence só à Alemanha. A Alemanha é 
apenas um dos participes d·o c:msórcio 
que possui sua patente; já o jet-nozzle 
não; pertence sua patente ao Governo 
Germânico desenvolvido, aperfeiçoado 
no Centro Nuclear de Karlsruche. 

Algo mais precisa, ainda,· ser dito, al
gumas dúvidas esclarecidas: 

a) A NUCLEBRAS não vê o esgota
mento de sua ação no gigantesco tra
balho a realizar com a cooperação alemã. 
Por conta própria e em articulação com 
outras entidades estrangeiras, pretende 
atuar, seja em campos cobertos pelo 
presente Acordo, seja nos nele não in
cluídos. 

Repetimos que seja em forma acioná
ria, seja nesta e nn. de fornecedor. 1l~n 
papel importante está reservado ao em
presário brasileiro já atuante no setor 
da mecânica pesada, ao qual se assegu
rarão encomendas firmes a longo prazo, 
apoio financeiro para expansão e assis
tência técnica para o controle de qua
lidade, a fim de que se torne apta a 
indústria brasileira governamental e 

privada a fornecer, antes do fim da dé
cada, praticamente todos os equipamen
tos de uma usina nuclear. 

b) Por outro lado, a posse pretendida 
da técnica do enriquecimento de urânio 
- sustentáculo dos reatores água leve/ 
urânio levemente enriquecido - não 
significa desinteresse por reatares ali
mentados por outro tipo de combustível. 
Assim, especial a tenção será dada aos 
reatores alimentados por urânio e tório, 
como o caso dos de alta temperatura 
(HTGR) e os regeneradores. 

c) A aplicabilidade das salvaguard~s 
em decorrência do Acordo é incontesta
vel e este fato foi reconhecido tanto pela 
RFA, signatária do TNP, como pelo Bra
sil, que dele não participa. embora tenha 
uma posição muito nítida quanto à fi
nalidade pacífica da energia nucle~r. 

Portanto, a sua aceitação por Nação 
que necessita de cooperação externa 
para seu desenvolvimento, sobre ser nor
mal, não deve ser motivo de preocupa
ção ou temores. 

Assim o Acordo em apreço haveria 
que se referir às salvaguardas, ficando 
explícito que o Brasil, com a interve
niência da RFA celebrará acordo c.am 
AIEA que assegura que o fornecimento, 
de u~a parte contratante ~ outra: de 
material fértil e físsil especial, eqmpa
mentos e materiais destinados ou pre
parados para a produção, . u~ilizaçã~ e 
prccessamento de mater!al fissll espew:l, 
tem como a transmissao das respecti
vas inf-ormacões tecnológicas, não im
plicará em se'u uso para armas nucleares 
ou outros explosivos nucleares. 

É um ajuste de salvaguardas a ser 
celebrado dentro das regras que a AIEA 
normal e reooulamente aplica na reali-o , .... 
zacão de acordos com outros pa1ses nao 
signatários do TNP. · 

d.) "Por que as negociações foram 
mantidas em sigilo"? É uma pergunta a 
miúde feita pela nobre Oposição. 

Respondemos: para evitar ao máximo 
exploração e pressões por parte de ou
tras Nações e organizações que teriam 
seus interesses comerciais prejudicados. 

Os fatos deram razão ao P.oder Exe
cutivo em assim proceder: poucas não 
f.cram as manifestações de inconformis
mo expressos pela Imprensa e por auto
ridades de alguns países quando tiveram 
conhecimento da ultimação das nego
ciações. 
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Exemplo claro foram os editoriais do 
NEW YORK TIMES e as declarações dos 
Senadores norte-americanos Pastore e 
Mondale, que tanta repercussão tiveram 
no Brasil. 

Tranquilo, o Governo brasileiro deixou 
bem claro se considerar imune a pres
sões descabidas e conservando-se discre
to para não prejudicar as negociações, 
fez ver às outras Nações que sabe o que 
quer e cumprirá - o passado, seu melhor 
aval - as prescrições do Tratado assi
nado com a Alemanha, não sendo de 
considerar as críticas de órgãos da Im
prensa que nos acusaram de querer fa
zer a bomba atômica já que não assina
mos o TNP. Este, discriminatório, con
cedendo toda liberdade aos países do 
"Clube Atômico" e impondo todas as res
tricões aos demais, não pode ter nossa 
cháncela. Mas daí a empreender um 
programa onerosíssimo para possuir um 
artefato nuclear, vai uma enorme dis
tância que não nos convém vencer, quan
do temos tantos outros problemas a 
resolver. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite 
V. Ex.a mais um aparte, nobre Senador? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino- É elogiável 
a posição do Brasil, de fazer respeitar 
estas salvaguardas e concordar com elas 
no Tratado. Entretanto, as críticas que 
nos foram dirigidas, partidas principal
mente de representantes do Congresso 
norte-americano, me parecem cair in
teiramente no vazio, diante de declara
ções há poucos dias feitas pelo Presi
dente daquele País, o Presidente Gerald 
Ford, quando S. Ex.a diz que o uso de 
armas atômicas poderia ser feito a qual
quer momento, desde que atendendo a 
interesses dos Estados Unidos, como que 
ameaçando o mundo, inclusive com o 
uso dessas armas possivelmente na 
Guerra da Coréia. Que autoridade te
riam os representantes desse País para 
recriminar um país que apenas deseja 
ingressar na era da tecnologia nuclear, 
quando o seu próprio Presidente faz de
clarações dessa natureza? Que autorida
de têm países com imensos arsenais nu
cleares - como os Estados Unidos e a 
União Soviética - para querer recri
minar outros países que querem ingres
sar, muito justamente, na época de uma 
tecnologia que será - como já disse -
a tecnologia dominante no futuro? Era 

esta a observação que desejava fazer, 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Tanto 
mais justas quanto, eminente Senador, 
no início do nosso pronunciamento, de
mos notícia à Casa, mas autorizados não 
estamos para sua divulgação, de carta 
explicativa do Sr. Secretário de Estado 
da América do Norte, Henry Kissinger, 
ao Chanceler brasileiro, dando a verda
deira posição do Governo americano que, 
ao ver de S. Ex.a, não era aquela dos 
parlamentares aqui referidos. 

O Sr. Otair Becker - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com to
do o prazer. 

o Sr. Otair Becker - Eminente Se
nador Virgílio Távora, este dia, para to
dos nós e em particular para mim, é de 
grande satisfação e alegria, porque cons
tato que o nosso Partido, a nossa Lide
rança entregou a V. Ex.a, batalhador, 
dinâmico, inteligente e capaz, a grata 
tarefa de anunciar à Casa e à Nação o 
Acordo feito entre os Governos brasilei
ro e Alemão. Disse V. Ex.a, no início do 
seu pronunciamento: dia memorável, 
dia histórico. É verdade, Senador Virílio 
Távora. Ligados pelos laços de amizade, 
ligados pela ajuda que temos recebido, 
através da participação por parte dos 
imigrantes alemães que deixaram sua 
terra-mãe, para aqui se fixar e ajudar 
na construção da grandeza do Brasil, o 
Contrato hoje firmado concomitante
mente demonstra a maturidade dos Go
vernos dos dois países; consagra a velha 
amizade .e procura aprofundá-la ainda 
mais e sobretudo, objetiva a produção 
de energia nuclear para fins pacíficos 
em nosso País. Eminente Senador Virgí
lio Távora, espero que este Acordo abra 
o caminho para outros, objetivando a 
auto-suficiência energética do Brasil. 

- O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente Srs. Senadores, não ficaria esta 
nossa oração completa, se a ela não agre
gássemos os pronunciamentos dos Mi
nistros Azeredo da Silveira, do Brasil e 
Hans Dietrich Ganscher, da República 
Federal da Alemanha, por ocasião da 
assinatura do hoje já chamado Acordo 
de Bonn. São duas peças que, pela jus
teza dos conceitos emitidos, merecem a 
mais ampla divulgação. 

Nesta hora, de tanto rego·zijo, palavras 
de reconhecimento devem ser dirigidas 
ao Primeiro Magistrado da Nação, que 



-597-

com sua serenidade, descortino e visão 
do futuro não cedeu a campanhas, mais 
das vezes bem intencionadas, mas tendo 
contra si a força c;io Progresso, e que 
intentavam mudar a direção da Política 
Nuclear quanto à linha de reatares co
rajosamente conservada por Dias Leite 
e Hervásio Carvalho, sobre quem caíam, 
então, todos os ataques e a quem muito 
ficou a dever este País, atitude igual
mente adotada por Paulo Nogueira Ba
tista, atual Presidente da CBTN. 

Ao grande artífice e incentivador de 
todas as negociações, com cuja inteli
gência e capacidade descobriu caminhos 
abertos onde outros mal vislumbravam 
veredas, o eminente patrício Ministro 
Shigeaki Ueki, muito ficou a dever nos
sa terra. Foi ele, sem contestação, o ele
mento decisivo para o êxito obtido. 

Dívida semelhante, no Setor de Segu
rança, tem a Pátria com o batalhador 
intimorato desta causa, cuja ação foi 
decisiva. Referimo-nos ao General Hugo 
Abreu - Chefe de Gabinete Militar da 
Presidência da República, eficientemen
te assessorado de forma devotada e in
vulgar pelo Conselho de Segurança Na
cional. 

Por igual, cabe parte não pequena des
te reconhecimento ao Chanceler Azere
do da Silveira que, com sua reconhecida 
competência, afastou todos os óbices le
vantados à ultimação das negociações 
ora levadas a bom termo. 

"A História, certo estamos, fará jus
tiça a seu trabalho anônimo, exaustivo 
mas por isso mesmo necessário de ser 
exaltado: sem ele nada teria sido obtido 
a partir da escolha do País eleito pará 
cooperar com o Brasil em que sua ação 
foi preponderante." 

E, Sr. Presidente, permita-nos, neste 
instante, sem ferir a modéstia de V. Ex.a, 
volver os olhos ao passado, proclamar 
bem alto, a posição do Brasil desde o 
Governo do ínclito Marechal Castello 
Branco, e dos governos que se seguiram. 
Tivemos em V. Ex.a, como detentor da 
responsabilidade de nossa política ex
terna, e testemunho já demos disto a 
este Plenário, não uma, mas algumas ve
zes, o homem de visão larga, aquele que 
seguindo as bases já assentes por Cas
tello Branco, viu, pressentiu e embora 
não fosse a matéria específica de sua 
Pasta, travou combate, o combate da
quele que acreditava na necessidade de 
energia nuclear, como um dos fatores 
maiores do impulsionamento deste Pais. 

E neste momento em que hosanas são 
feitas a todos esses grandes participes 
da obra, não poderiam nem V. Ex.a, nem 
o falecido Presidente Castello Branco ser 
olvidados na festa de confraternização, 
que governo e povo, hoje, realizam para 
a nossa satisfação maior. 

Referência especial fazemos nós aos 
Partidos Políticos por seus representan
tes nas duas Casas do Congresso, sempre 
atentos ao problema, e em particular ao 
nosso, a ARENA, presente. a todas as fa
ses dessa vitoriosa caminhada através 
de delegação feita, reconhecemos, talvez, 
imerecidamente ao seu Vice-Líder no Se
nado, que ora, com entusiasmo e satis
fação, proclama o êxito da missão. 

Srs. Senadores: 
Finalizamos com palavras do Ministro 

Hans Genscher, da RFA, hoje em Bonn, 
dirigindo-se a nosso Chanceler: 

"O peso do Brasil na política inter
nacional aumenta cada dia. Num 
mundo cheio de inquietações e con
tradições, a conduta de seu País, Se
nhor Ministro, aparece como fator 
de estabilização e equilíbrio". 

Srs. senadores, dobramos, hoje, uma 
página de nossa História. Nossos póste
ros com orgulho, dirão que foi nos tem
pod de seus avós que o Brasil, por desta
cada acão do Governo Revolucionário, 
com apoio de todo o Povo, tornou-se 
adulto marchando sem temores para o 
grande encontro marcado com o futuro. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem! Muito bem! Palmas 
prolongadas. O orador é cumprimenta
do.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. VIR
GTLIO TÁVORA EM SEU DISCURSO. 

DISCURSO DO MINISTRO 
GENSCHER NO ALMOÇO 

OFERECIDO AO MINISTRO 
AZEREDO DA SILVEIRA 

"Senhor Ministro das Relações Exteriores, 
minhas senhoras e senhores. 

ll: para mim grande honra e alegria poder 
saudar Vossa Excelência e seus colaborado
res em Bonn. sua visita à RFA é expressão 
das excelentes relações que há muito man
temos com o Brasil. De fato, apesar da gran
de distância no espaço, apesar da diversi
dade dos problemas que os dois países en
frentam, nossos povos estão intimamente 
ligados. A Alemanha e o Brasil sempre exer-
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cemm wna intensa força de atração mú
tua. Seu país, Senhor Ministro, despertou 
nos Alemães, desde o começo do século XIX, 
vivo interesse no campo económico, técnico 
e espiritual. Estou pensando não ap!lnas nos 
naturalistas, como Maximilian, Príncipe de 
Wied, através de cujos relatos wn largo pú
plico na Alemanha se familiarizou com o 
maior país da América Latina, mas tam
bém nos muitos compatriotas meus que, há 
mais de cento e cinqüenta anos, foram para 
o Brasil e lá encontraram uma segunda p:i
tria. Os emigrantes alemães tornaram-se 
bons brasileiros e, ao mesmo tempo, elos 
entre o país de seus avós e o país de seus 
filhos. 

Constatei, Senhor Ministro, por ocasião da 
troca de idéias com Vossa Excelência, que a 
tradicional amizade entre nossos países cons
titui uma sólida base para as múltiplas re
lações que mantemos. Desse modo surge 
wna atmosfera de confiança, que é carac
terística do relacionamento teuto-brasileiro. 
A Alemanha e o Brasil realizam um inter
câmbio comercial proveitoso para ambas as 
partes, são parceiros económicos que se com
plementam. A cooperação estende-se a todos 
os campos: da compra de matérias-primas, 
da venda recíproca de produtos industriais, 
até a transmissão de conhecimento técnico 
e organizatório. Consideramo-nos felizes pelo 
fato de que, no mercado brasileiro alGa
mente disputado, ocupamos a segunda po
sição como fregueses, fornecedores e inves
tidores. Os investimentos alemães, que em 
nenhwn país ultramarino, exceto os Estados 
Unidcs, são tão altos quanto no Bra$il, es
tão em consonância com os objetivos da po
lítica desenvolvimentista de seu Governo. 
São, portanto, não apenas proveitosos para 
e economia alemã, como representam tam
bém wna contribuição para a impresionan
te prosperidade económica e progresso so
cial no Brasil. Uma política económica libe
ral e clarividente abriu as portas da Coope
ração InternacionaL E os êxitos obtidos fa
lam pela exatidão dessa concepção, muito 
embora grandes problemas ainda aguardem 
solução. A habilidade e zelo de seus tra
balhadores, bem como o espírito de empre
endimento de seus industriais, produziram 
aquilo que se chama o "milagre econômi::o" 
brasileirt'. A abundância de ofertas no "Ex
port Show" brasileiro de Bruxelas, no fim 
de 1973, mostrou ao mundo que o Brasil é 
hoje, também, um fornecedor capaz de pro
dutos acabados, que gozam de crescente po
pularidade no mercado europeu. 

Estou convencido de que nossa colabora
ção no campo da utilização pacifica da ener-

gia nuclear, que começou com o convênio de 
ciência e tecnolcgia de 1969, e agora entra 
na fase de cooperação industrial, abre no
vas dimensMs para as nossas relacões e lhes 
dará forte impulso. Confiamos ~m que se 
consiga, dessa forma, satisfaz·er o consumo 
de energia de seu país, que cresce rapida
mente. 

O peso do Brasil na política internacional 
aumenta. Nwn mundo cheio de inquietação 
e contradições, a atitude de seu país aparece, 
Senhor Ministro, como um elemento de es
tabilização e equilíbrio. Alegro-me de que em 
nossas conversações, houve uma boa dose de 
concordância no julgamento da situação e do 
procedimento comwn. Tirei um grande pro
veito da troca de opiniões que realizamos. 
A compreen;;ão que encontrei em Vossa Ex
celência relativamente às condições da Eu
ropa e, em particular, relativamente à Ale
manha dividida, encheu-me de satisfação. 
Acredito que podemos aguardar repletos de 
esperanças o ulterior desenvolvimento cl.e 
nossas relações. Andamos um pedaço avante 
no caminho para o nosso fim comum, paz e 
mais justiça no mundo. 

Elevo a minha taça e peço aos presentes 
que elevem igualmente as suas: à sua saúde 
pessoal, Senhor Ministro do E.;:terior, à saú
de do povo amigo do Brasil, ao futuro das 
relações Germano-Brasileiras." 

DISCURSO PRONUNCIADO POR SUA EX
CEU:NCIA O SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇõES EXTERIORES, 
EMBAIXADOR ANTONIO FRANCISCO 
AZEREDO DA SILVEIRA, EM RESPOS
TA AO BRINDE FEITO PELO MINIS
TRO DAS RELAÇõES EXTERIORES DA 
REPúBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, 
HANS DIETRICH GENSCHER. 

Senhor Ministro das Relações Exteriores 
da República Federal Alemã 

Minhas Senhoras e meus senhores 

Suas palavras me tocaram profundar.1ente 
e vieram cheias de significado para todo o 
povo do Brasil. 

Vossa Excelência, cem percuciência e sen
sibilidade, soube interpretar de maneira la
pidar o sentimento do povo b1·asi!eiro com 
relação ao povo alemão e desvelar o subs
trato de entendimento que aprcxima os nos
sos Governos. 

Disse bem Vossa Excelência que existe uma 
espontânea atração recíproca entre nossos 
povos, que cimenta a amizade entre as duas 
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Nações. Bem realçou a atmosfera de con
fiança que entre nós prevalece e que propi
cia a ampliação e o aprofundamento da co
operação recíproca em todos os campos. 

Mas não é só a natural afinidade decorren
te de ligações históricas e culturais que ex
plica a amizade t-euto-bra.sileira. É um fato 
a grande contribuição alemã para a fo;mação 
do Brasil moderno, através da radicação no 
Brasil de fortes e continuas correntes emi
gratórias no passado. É um fato, igualmente, 
o incessante prestígio de que gozam a cul
tura, a ciência e a tecnologia alemãs no 
Brasil. Junto a esses fatores, porém, existe, 
também, e crescentemente, o r-econhecimen
to, de parte a parte, da.s potencialidades de 
nossa cooperação recíproca para o benefício 
de cada Nação e, mais amplamente, da hu
manidade. 

Senhor Ministro Genscher, 

Nossa troca de pontos de vista sobre pro
blemas mundiais revelou que, embora sejam 
distintos alguns de nossos enfoques e prio
ridades, como não poderiam deixar de o ser, 
repartem nossos Governos certas convicções 
fundamentais que descortinam uma vasta 
área de coincidências. Comuns são os nossos 
ideais de paz, a esperança de concórdia, a 
preferência pelas formas de cooperação so
bre as de antagonismo, a crença na justiça 
e o desejo de proEperidade econômica geral, 
e de eqilidade social. 

Estas são as metas do Governo brasilei
ro, perseguidas internamente, com arrojo, 
com otimismo e com infatigável dedicação. 

Vossa Excelência teve a bcndade de no
tar, Senhor Ministro, que em meio às per
plexidades da hora presente, no plano uni
versal, o meu país aparece como um exem
plo de estabilização e de equilíbrio. As pa
lavras de Vossa Excelência são uma recom
pensa e um estímulo. Hã,o é sem inabalável 
confiança e imperturbável dedicação que um 
pais como o Brasil se arranca das peias do 
subdesenvolvimento, com sua coorte de am
bigüidades políticas, econômicas e so::iais. 
Tivemos o mérito de não esmorecer mesmo 
quando nos vaticinavam insucessos ou nos 
criticavam imperfeições inevitáveis no pro
cesso polimórfico de refazer todo o tecido 
nacional. Hoje vencemos a primeira etapa 
desse grande processo. O país se sente se
guro e o povo pode tranqüilamente dedicar
se à tarefa de construção da nova sociedade 
brasileira, mais humana, mais eqüitativa, 
mais rica e mais forte. Donde a alegria que 
é, talvez, a mais distinta característica do 
novo hcmem brasileil'o. 

Senhor Ministro, 

O Brasil e a República Federal Alemã vêm 
desenvolvendo há muitos anos intenso inter
câmbio em todos os planos. Nosso comércio 
se amplir, e deve conhecer. níveis sempre 
maiorer no futuro pr6Ximo. É importante a 
contribuição alemã para o crescimento eco
nômico brasileiro quer através de investi
mentos diretos quer na forma de créditos 
para projetes de desenvolvimento que nos 
têm sido fornecidos. A assistência técnica 
alemã no Brasil tem prestado valiosa co
laboração para o nosso desenvolvimento eco
nômico.e social. O intercâmbio cultural entre 
os nossos países se vem acentuando. Aumen
ta-se e diversifica-se a cooperação cientifica 
e tecnológica. 

Temos razões para estar contentes com 
os resultados até agora alcançados. Temos 
maiores razões, ainda, para esperar que os 
benefícios recíprocos dessa intensa colabo
ração se acrescentem no futuro. A coope
ração que agora nos prometemos empreen
der no campo da utilização pacifica da ener
gia nuclear é um desses novos horizontes. 
Antecipamos que ela seja fecunda para a 
consecução dos ideais que nos unem no mo
mento de empreendê-la. 

Ao terminar, Senhor Ministro, quero dizer
lhe quanto sou grato ao Governo alemão 
por me haver convidado a visitar o seu ex
traordinário país. Faço-me intérprete, Senhor 
Ministro, dos votos do povo brasileiro à pros
peridade do povo alemão. Aos presentes, peço 
que bebam comigo à saúde de vossa Exce
lência e à amizade teuto-brasileira. . 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Franco Montoro, como Líder do Movi
mento Democrático Brasileiro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Movimento De
mocrático Brasileiro se associa às mani
iestações de júbilo pela assinatura, nesta 
data, do Ac·ordo entre o Brasil e a Ale
manha para o desenvolvimento de nossa 
p-olítica nuclear. Esse Acordo representa 
o produto do esforço de inúmeros setores 
c~e noss~ vida pública. Foi realçada, aqui, 
a atuaçao central do Presidente da Re
pública, cuja firmeza assegurou ao Bra
sil a assinatura desse Tratado, de sig-
nificação histórica. · 

Governos ante ri ores do Brasil foram 
aqui mencionados. V. Ex.11, Sr. Presidente, 
no exercício da Chancelaria brasileira, 
te-ve oportunidade de assinar o primeiro 
Acordo de Cooperação Tecnológica entre 
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o Brasil e a Alemanha, que representou 
o início de negociações nesse .sentido. Os 
Ministros das Minas e Energia e das 
Relações Exteriores, Governos e Chance
leres do passado, e me permito citar, para 
que a verdade hiStórica seja reafirmada, 
a atuação ímpar exercida nesse sentido, 
também, por um antigo Ministro das Re
lações Exteriores, San Thiago Dantas, 
que, pela primeira vez, quando foi pro
posto o Acordo, se recusou a assiná-lo, 
porque, chamado Acordo de Não Proli
feração de Armas Nucleares, significaria 
a dependência do Brasil em relação a 
esta matéria de suma importância. Den
tro do re.conhecimento dessas colabora
ções, é preciso, entretanto, não esquecer 
a colaboração central que teve para esta 
matéria o Congresso Nacional, através 
dos debates travados neste Senado e na 
Câmara dos Deputados. A crítica obje
tiva, a defesa serena e inteligente, o de
bate travado no segundo semestre do 
ano passado, em que se levantaram al
gumas teses fundamentais, indicando a 
necessidade de uma mudança de rumos 
na política nuclear brasileira - não po
.díamos, afirmamos dessa tribuna, em 
nome do Movimento Democrático Bra
sileiro, continuar a importar equipa
mentos e combustíveis e devolver o re
manescente numa caixa preta fechada 
que eliminava totalmente a nossa inde
pendência. 

Era necessário que o Brasil ingressasse 
numa era de tecnologia nuclear. Houve 
divergências mas houve um núcleo nos 
debates aqui travados que tornou pa
tente, aos olhos da Nação, a necessidade 
de enveredarmos para um caminho que 
desenvolvesse a tecnologia brasileira nes
sa matéria. Esse ponto acabou por ser 
afirmado, claramente, no fim d·o ano 
passado; o Governo introduziu, na es
trutura da administração pública ligada 
a·os problemas da energia nuclear, mo
dificação substancial com a criação da 
NUCLEBRAS. 

Sua semelhança com a PETROBRAS 
dava bem a indicação do sentido que se 
queria impor à política atômica no Bra
sil. 

Essa linha mereceu aplauso de ambos 
os Partidos. E, hoje, o ponto fundamen
tal do Acordo firmado com a Alemanha 
é precisamente este: não vamos mais 
comprar reatares e combustível e devol
ver, depois da utilização, numa caixa fe
chada, o remanescente para ser exami
nado em outra nação. Entramos num pe-

rí-Jdo de maioridade tecnológica, como 
foi dito na leitura do Acordo: 

"Trata-se de cooperação para a 
prospecção, extração e processamen
to de minério de urânio, bem como 
a produção de compostos de urânio. 
Trata-se, em segundo lugar, da pro
dução de reatares nucleares e outras 
instalações nucleares." 

E na brilhante exposição do Senador 
Virgílio Távora ficou patente que a par
ticipação nessa indústria de reatares 
nucle·ares, a participação brasileira, nos 
primeiros anos, será menor, e nos anos 
seguintes será substancialmente maior e 
progressivamente maior do que a de ou
tras nacões. Entramos numa fase nova 
de nosso desenvolvimento. 

A raiz do desenvolvimento está no 
crescimento cultural e tecnológico. Ne
nhuma nação se desenvolve por ação de 
outra. Não existe nenhum sistema de 
vasos comunicantes que permita a uma 
nação desenvolver outra nação. A coope
ração para o desenvolvimento de uma 
tecnologia própria é o sentido funda
mental deste Acordo, e merece, por isso, 
o aplauso, não apenas do Congresso, não 
apenas d·os Partidos, mas de toda a Na
ção brasileira. 

É preciso salientar também, como foi 
dito e~qJressamente desde a primeira 
nota divulgada pelo Governo brasileiro, 
que não se trata do ingresso na Era da 
Energia Atômica, para fins belicosos. Não 
nos interessa a produção de artefatos 
bélicos. O que o Brasil deseja, o que a 
Humanidade deseja é o desenvolvimento 
da ene·rgia nuclear para fins pacíficos, 
para produção de energia elétrica, para 
as múltiplas aplicações relativas à saúde 
pública, conservação de alimentos, para 
aplicações na agricultura, nas indústrias, 
em suma toda série de perspectivas que 
se abrem ao mundo moderno a partir 
dessa tecnologia nova para a qual o Bra
sil, a partir desta data, caminha com 
passo firme. 

Não .cumpriríamos nosso dever, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, se não trouxés
semos com o apoio e o aplauso à medida 
adotada, um apelo para que esta política 
que ora se inicia, seja complementada 
com aproveitamento mais intens-o dos 
técnicos, dos professores, especialistas 
que, no Brasil, trabalham em energia 
nuclear. É preciso integrar a Universi
dade brasileira no esforço nuclear que é 
fundamental para nosso desenvolvi
mento. 

'l 
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Eu me permito ler o trecho final de 
um artigo do Professor José Goldemberg 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo 
no último domingo. 

Diz o ilustre mestre: 
Estabelecido, agora, ao que tudo 
indica, um programa nuclear no 
País, este é o momento para reor
ganizar os institutos de pesquisas 
nucleares e de colocá-los a serviço 
desse programa. Caso contrário, 
acabaremos por nos tornar comple
tamente caudatários da tecnologia 
alemã no setor, sem a possibilidade 
de avanços próprios, num campo 
que é reconhecidamente dinâmico e 
que evolui rapidamente. 

O Brasil dispõe de três grandes Ins
titutos de Energia Atômica ligados à 
Universidade do Rio de Janeiro, à Uni
versidade de Minas Gerais e à Univer
sidade de São Paulo. É importante que 
os três ou quatro mil especialistas que 
labutam no setor da energia nuclear, 
nessas Universidades, sejam convocados 
para participar das pesquisas em rela
ção a esse setor fundamental para o 
nosso desenvolvimento. 

Neste momento, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em resposta à comunicação 
histórica que nos é feita pelo Senador 
Virgílio Távora em nome da Maioria, vi
mos trazer a nossa palavra. Mas quere
mos anunciar à Casa e ao País que, na 
próxima segunda-feira, em nome do Mo
vimento Democrático Brasileiro, após 
exame aprofundado desse Acordo, usará 
da tribuna, em nome do lVIDB, o nobre 
Senador Itamar Franco que, em com
plemento e continuidade às estas mani
festações sobre esse Acordo, irá trazer 
mais uma contribuição para o esclareci
mento e a conscientização do povo bra
sileiro sobre a importância transcenden
tal desse Acordo que marca uma página 
de ourq na história politica do Brasil. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A Presidência, em nome da Mesa, 
associa-se às manifestações do Plenário 
em relação ao Tratado Atômico firmado 
entre o Brasil e a República Federal da 
Alemanha, congratulando-se com o Go
verno pelo decisivo passo que deu em 
favor do desenvolvimento nacional, ao 
assiná-lo. 

Formulamos estes votos e associamo
nos às palavras de esclarecimento e re-

gozijo proferidas pelos eminentes Sena
dores Virgílio Távora e Franco Montara, 
representando o pensamento da ARENA 
do MDB e respectivamente, com fun~ 
dado orgulho, pois, o tratado correspon
de a resultado feliz de antigas lutas e 
complexas gestões, pacientemente con
duzidas pelos Governos do Brasil e da 
República Federal da Alemanha. 

Em discurso que proferimos na segun
da parte da Assembléia-Geral das Na
ções Unidas, a 3 de maio de 1968, dis
semos que nosso País desejava a energia 
atômica para fins pacíficos e mais, que 
em relação ao problema da proliferação 
nuclear "o Brasil se inscreve inequivo
camente entre aqueles países que há 
muito se empenham no esforço de pros
crição de armas nucleares". 

O tratado ora assinado, pelo Governo 
do Presidente Ernesto Geisel, é fundado 
nesta inequívoca posição. A nossa sa
tisfação é, assim, conseqüente e justa; 
visto que, a partir dele, outras são as 
perspectivas para o nosso desenvol
vimento tecnológico econômico-social. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Sr. 1.0 -Secretário procederá à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER 
N.0 238, de 1975 

da Comissão de Constituição e Justi
ça, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n.0 28, de 1975, que "altera a re
dação do art. 67, caput, da Lei n.0 

5 .108, de 21 de setembro de 1966 
(Código Nacional de Trânsito). 

Relator: Sr. Helvidio Nunes 

O ex-Senador Leoni Mendonça, que 
não pleiteou renovação de mandato nas 
eleições realizadas em 1974, ofereceu a 
esta Casa o Projeto de Lei n.0 127, de 
1974, com o objetivo de alterar a reda
ção do art. 67 do Código Nacional de 
Trânsito. 

Remetido à Comissão de Constituição 
e Justiça, coube-me relatar a proposi
ção, que foi arquivada exatamente por 
não ter recebido, em vista da exigüidade 
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de tempo, pareceres das Comissões que 
lhe deveriam apreciar o mérito. 

Agora, por certo em homenagem 
àquele ilustre ex-colega, o nobre Sena
dor José Esteves reapresentou a propo
sição, com igual texto e idêntica justi
ficativa. 

Assim, já que nada mudou, também a 
mim não me é dado mudar. 

Renovo, portanto, os termos do pare
cer anteriormente proferido, com alte
rações que visam apenas, a sua atuali
zação. 

Ei-lo: 
O Senador José Esteves, através do 

Projeto de Lei n.0 28, de 1975, pretende 
alterar a redação do art. 67 do Código 
Nacional de Trânsito, que passaria a ter 
a seguinte redação: 

"A Carteira Nacional de Habilita
ção, que conterá anotações relativas 
.às infrações de trânsito praticadas 
pelo portador, obedecerá a modelo 
único estabelecido pelo Regulamento 
desta Lei." 

A proposição, portanto, visa a intro
duzir no corpo do art. 67 a expressão: 
"Que conterá anotações relativas às in
frações de trânsito praticadas pelo por
tador". 

Justificando a modificação que pre
tende adicionar, o nobre Senador afirma: 

É público e notório que o Brasil ocupa, 
no mundo, a vanguarda de acidentes de 
trânsito, a despeito das leis, normas, 
regulamentos, campanhas educacionais 
e sanções penais. 

Urge que se tomem e se apliquem no
vas e mais medidas contenedoras das 
causas e razões de tais acidentes. A efi
ciência da lei produz melhores frutos e 
mais efeitos quando aplicada a uma so
ciedade culta, politizada, sem necessi
dade de grandes aparatos fiscais. Infe
lizmente, no Brasil, devido às suas pro
porções continentais e à sua imaturi
dade educacional, não se pode esperar 
que a observância às leis se dê com o 
mesmo acatamento que nos países de
senvolvidos, de cultura milenar". 
2. Coubesse a esta Comissão o exame 
de mérito da matéria, dúvidas quanto 
à conveniência e oportunidade poderiam 
ser buscadas na própria justificação, 
que depois de referir a existência, no 
País, de crescido número de preceitos 
legais, afirma, em razão dos fatores que 

aponta, a resistência congênita do bra
sileiro ao cumprimento das leis. 

De outra parte, a inovação que o Pro
jeto persegue, importará na substitui
ção de todas as Carteiras expedidas, 
com despesas adicionais de vulto, sem 
esquecer o tempo gasto em mais uma 
substituição ou renovação do documento 
de habilitação. 
3. Vista simplesmente do ponto de vis
ta da constitucionalidade e juridicidade, 
a proposição não encontra obstáculo à 
tramitação. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 16 de abril de 

1975. - Accioly Filho, Presidente -
Helvídio Nunes, Relator- Orlando Zan
caner- José Lindoso- Leite Chaves
Nelson Carneiro - Heitor Dias - Dir
ceu Cardoso - Italivio Coelho. 

PARECER 
N.0 239, de 1975 

da Comissão de Transportes, Co
municações e obras Públicas, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n.0 28, 
de 1975. 

Relator: Sr. Paulo Guerra 
O presente Projeto visa a dar a se

guinte redação ao art. 67 do Código Na
cional de Trânsito: 

"Art. 67 - A Carteira Nacional de 
Habilitação, que conterá anotações 
relativas às infrações de trânsito 
praticadas pelo portador, obedecerá 
a modelo único estabelecido pelo 
Regulamento desta Lei." 

2. Por conseguinte, a proposição inova 
quando inclui a expressão "que conterá 
anotações relativas às infrações de trân
sito praticadas pelo portador". 
3. Justificando o Projeto, seu ilustre 
autor, Senador José Esteves, diz inicial
mente que, no Brasil, o índice de aciden
tes de trânsito é elevado e que "devem 
ser adotadas novas e mais severas pro
vidências contenedoras das causas e ra
zões de tais acidentes". 

Diz, ainda, o aludido documento: 
"O prontuário do condutor é o do
cumento onde se tombam as ocor
rências pertinentes, e, sendo obriga
tório o seu porte, haverá mais pos
sibilidade para as autoridades au
tuarem os infratores reincidentes, 
com penalidades mais drásticas e de 
imediato. 
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será, também, uma coação moral, 
po1s nenhum condutor há de que
rer, no seu prontuário, um curri
culum vitae de suas más ações, no 
trânsito. 
Ressalte-se que a Carteira-Prontuá
rio já é de uso consagrado em na
ções evoluídas como os Estados 
Unidos, Grã-Bretanha e França." 

4. Do ponto de vista da política de 
transportes, cumpre assinalar que, se 
adotada a providência sugerida na pro
posição, todas as atuais carteiras de ha
bilitação terão que ser substituídas, o 
qu_e implicará em despesas de vulto, 
alem do tempo gasto em anotar as in
frações. Esse tempo adicional será, cer
tamente, mais um obstáculo ao tráfego, 
vale dizer-se à circulação nacional de 
riquezas, já que setenta por cento 
(70%) do transporte brasileiro é efetua
do por rodovias. 

Sugerimos, portanto, a manutenção 
da atual modalidade de anotação de 
infrações, por meio de prontuários in
dividuais, motivo por que opinamos pela 
rejeição do presente Projeto. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 
1975. - Alexandre Costa, Presidente -
Paulo Guerra, Relator - Benedito Fer
reira - Roberto Saturnino - Teotônio 
Vilela. 

PARECER 
N.0 240, de 1975 

da Comissão de Relações Exterio
res, sobre o Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 4, de 1975 (Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 4-B, de 1975, 
na Câmara), que "aprova as modi
ficações introduzidas nos textos dos 
arts. II, Seção 1 (b), e IV, Seção 3 
(b) do Convênio Constitutivo do 
Banco Interamericano de Desen
volvimento". 

Relator: Sr. José Samey 

O texto das modificações introduzidas 
no Convênio Constitutivo do Banco In
teramericano de Desenvolvimento, de 
cuja aprovação trata o presente Projeto 
de Decreto Legislativo, foi submetido à 
deliberação do Congresso Nacional, pelo 
Senhor Presidente da República, nos 
termos do inciso I do art. 4 da Cons
tituição. 
2. Explica o Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, na Exposição de Motivos com 
a qual encaminhou o assunto ao Senhor 

Presidente da República, que, ao ensejo 
da XV Reunião Anual da Junta de Go
vernadores do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, em abril de 1974 em 
Santiago do Chile, foi aprovada Resolu
ção que recomendava à Diretoria Exe
cutiva do órgão, que apresentasse àque
la Junta proposta de emenda ao texto 
do Convênio Cçmstitutivo do Banco, para 
que novos pa1ses pudessem ser admi
tidos. 
3 . A Diretoria Executiva daquele Or
ganismo incumbiu o Presidente do mes
mo de submeter à Junta um Projeto de 
Resolução na forma recomendada fi
cando então estabelecida "a data 'má
xima de 5-7-74 para o recebimento dos 
votos na sede da instituição, pela sis
temática permitida. na Seção 5 do Re
gulamento Geral do Banco, ou seja, sem 
a necessidade de reunião especial para 
tal finalidade". 
4. As modificações que vieram a ser 
propostas incidem sobre os artigos II, 
Seção 1 (b), e IV, Seção 3 (b), do con
vênio Constitutivo do Banco, as quais 
passam à seguinte forma: 

Artigo II Seção 1 (b) 

"9s demais membros d~ Organiza
çao dos Estados poderao ingressar 
no Banco nas datas e nas condições 
que o Banco determinar. Com o 
propósito de incrementar os recursos 
do Banco, também poderão ser ad
mitidos no Banco os países extra
regionais que sejam membros do 
Fundo Monetário Internacional, e a 
Suíça, nas datas, nas condições e de 
acordo com as normas gerais que a 
Assembléia ·de Governadores houver 
estabelecido, com as limitações em 
seus direitos e obrigações em com
paração com os me:nbros regionais, 
que o Banco determmar." 
Artigo IV, Seção 3 (b) : 
"Os membros da Organização dos 
Estados Americanos que ingressa
rem no Banco após a data fixada 
no art. XV, Seção I (a), o Canadá, 
as Baamas, a Guiana e outros paí
ses que sejam admitidos de acordo 
com o art. II, Seção 1 (b), contribui
rão para o Fundo com as quotas e 
nos termos que o Banco determi
nar." 

5. A velocidade e a mudança são as 
características principais de tudo quan
to se passa na sociedade humana, em 
nosso tempo. Fatos novos vão alterando 
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sem cessar as situações vigentes, evi
denciando aspectos não considerados 
por ocasião da montagem de diferentes 
estruturas que visavam ao atingimento 
de fins específicos de interesse geral. 
6. No caso, ora sob enfoque, das mo
dificações introduzidas no Convênio 
Constitutivo do Banco Interamerica
no de Desenvolvimento, decorrem elas, 
como vimos, de uma decisão dos Gover
nadores do Estabelecimento, ante a con
veniência, que então admitiram, de 
ampliar a possibilidade de acesso a ele, 
mediante alteração de dois artigos desse 
Convênio. 
7. Ressalte-se que a nova redação 
adotada é cautelosa, subordinando o in
gresso e os direitos dos novos membros 
a princípios e limitações que a Assem
bléia dos Governadores houver por bem 
estabelecer. 
8. A inovação explica-se, admitimos, 
pela realidade emergente de um mundo 
onde a carência de recursos de capital 
em determinadas áreas, como é o caso 
desta heterogênea e agitada América 
Latina, coexiste com um excesso de tais 
recursos em outras regiões. 
9. Nada parece haver, pois, que con
tra-indique a adoção de critérios~ que 
permitam a instituição bancária, com as 
finalidades que tem o Banco Interame
ricano de Desenvolvimento, tornar maior 
a área em que realiza captura de re
cursos, bem como de abrir oportunidade 
a Nações do próprio Continente que, por 
circunstâncias várias não figuram entre 
os fundadores do Organismo, venham 
dele participar. O fato se insere com 
bastante clareza na filosofia da integra
ção e da maximização que anima, em 
nosso tempo, o esforço das nações na 
escalada para o desenvolvimento. 

Considerado, pois, o assunto sob o 
ângulo de análise do qual cabe a esta 
Comissão de Relações Exteriores estu
dá-lo, opinamos pela aprovação do De
creto Legislativo n.0 4, de 1975 (Projeto 
de Decreto Legislativo n.0 4-B, de 1975, 
na Câmara), que retifica as modifica
ções introduzidas nos textos dos arts. II, 
Seção 1 (b), e IV, Seção 3 (b), do Con
vênio Constitutivo do Banco Interame
ricano de Desenvolvimento. 

Sala das Comissões, em 4 de junho de 
1975. - Daniel Krieger, Presidente -
José Sarney, Relator- João Calmon
Arnon de Mello - Nelson Carneiro -
Itamar Franco - Mauro Benevides 
Leite Chaves - Gilvan Rocha. 

PARECER 
N.0 241, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n.0 

4, de 1975. 

Relator: Sr. Arnon de Mello 

O Projeto de Decreto Legislativo ora 
examinado teve origem na outra casa do 
Congresso Nacional. Seu objetivo é apro
var o texto das modificacões introduzi
das no Convênio Constitutivo do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento que 
o Poder Executivo encaminhou ao Con
gresso Nacional, par.a apreciação, pela 
Mensagem n.0 31, de 1975. 

2.:. Foram modificados os artigos II, Se
çao 1 (b), e IV, Seção 3 (b), do Convênio 
Constitutico do Banco, que passam a ter 
a seguinte redação: 

Artigo II, Seção 1 (b): 

"Os demais membros da Organiza
ção dos Estados Americanos, o Ca
nadá, as Baamas e a Guiana pode
rão ingressar no Banco nas datas e 
nas condições que o Banco determi
nar. Com o propósito de incrementar 
o~ recursos do Banco também pode
rao ser admitidos no Banco os paí
ses extra regionais que sejam mem
bros do Fundo Monetário Interna
cional, e a Suíç,a, nas datas, nas con
dições e de acordo com as normas 
gerais que a Assembléia de Governa
dores houver estabelecido, com as 
limitações em seus direitos e obriga
ções em comparação com os mem
bros regionais, que o Banco deter
minar." 

Art. IV, Seção 3 (b) 

"Os membros da Organização dos 
Estados Americanos que ingressarem 
no Banco após a data fixada no ar
tigo XV, Seção 1 (a), o Canadá, as 
Baamas, ,a Guiana e outros países 
que sejam admitidos de acordo com 
o artigo n, Seção 1 (b), contribuirão 
para o Fundo com as quotas e nos 
termos que o Banco determinar." 

3. Os fatos determinantes das altera
ções foram explicadas pelo Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda, na exposição de 
Motivos com a qual encaminhou o assun
to ao Senhor Presidente da República. 

4. A questão se prende à aprovação da 
Resolução Ag-3/74, em abril último, na 
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XV Reunião Anual da Junta de Gover
nadores do Banco Interamerlcano de 
Desenvolvimento, "contendo recomenda
ções à Diretoria Executiva do órgão no 
sentido de apresentar àquela Junta, pro
posta de emenda ao texto do Convênio 
constitutivo do Banco, a fim de permitir 
a admissão de novos países". 

5. A ilustr.ada Comissão de Relações 
Exteriores, acatando longo e circunstan
ciado parecer prolatado pelo relator da 
matéria, Senador José Sarney, manifes
tou-se pela aprovação do Decreto Legis
lativo em referência. 

6. Do ângulo de análise que compete 
a este órgão, cabe registrar que as alte
rações havidas, viabilizando a integração 
de novos parceiros no Grupo de nações 
participantes do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, devem ser conside
radas oportunas. 

7. Oportunas, explicamos, por dois mo
tivos. Primeiro, porque permitirão incre
mentar ainda mais os recursos do Banco, 
elevando sua capacidade operacional. Se
gundo, pelo próprio fato de criarem as 
condições para que se ,associem ao Banco 
e a seus objetivos, Nações várias do He
misfério, até agora dele não participan
tes, bem como quaisquer outras, vincula
das ao Fundo Monetário Internacional, 
e a Suíça. É o bom princípio da cooper.a
ção internacional que está sendo aten
dido, assinale-se. 

8. Admitimos que a inovação, reforçan
do o Organismo como um todo, em nada 
afetará o interesse dos atuais participan
tes. Ele funciona, como se sabe, sob nor
mas e critérios bancários e os dois arti
gos modificados, por sua vez, estabelecem 
exigências específicas a serem cumpridas 
pelos novos membros. 

Na linha do exposto, pois, opinamos 
pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo n.o 4, de 1975 (Projeto de De
creto Legislativo n.0 4-B, de 1975, na Câ
mar.a), que aprova as modificações in
troduzidas nos textos dos Artigos II, Se
ção 1 (b), e IV, Seção 3 (b) do ·convênio 
Constitutivo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. 

Sala das Comissões, em 19 de junho 
de 1975. - Renato Franco, Vice-Presi
dente, no exercício da presidência. Arnon 
de Mello, Relator. Amaral Peixoto - Ro
berto Saturnino - Helvídio Nunes -
Wilson Campos. 

PARECER 
N.o 242, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n.0 

4, de 1975. 

Relator: Sr. Roberto Satumino 
É submetido ao exame desta Comissão, 

o presente Projeto de Decreto Legislati
vo, encaminhado ao Congresso Nacional 
por Mensagem do Senhor Presidente da 
República, cuja finalidade é a aprovação 
do texto referente às modificações intro
duzidas no Convênio Constitutivo do 
Banco Interamerica.no de Desenvolvi
mento. 

Consoante Exposição de Motivos do 
Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a 
emenda ao texto do Convênio decorreu 
de proposta aprovada na Resolução AG-
3/74, durante a realização da XV Reu
nião Anual da Junta de Governadores do 
BID, em Santiago do Chile, no ano pas-

. sado. 
A emenda visa a permitir o ingresso 

de novos países no Banco. 

Nesse sentido, o Presidente do BID 
submeteu à Junta um Projeto de Reso
lução para obter sua aprovação, o que 
oconeu pela totalidade dos votos. 

Disso teve conhecimento formal o Go
verno Brasileiro, por carta do Presidente 
do órgão, de agosto de 1974. 

O Brasi.l, tendo aprovado a emenda, 
torna-se necessariamente signatário do 
novo texto, "ad 11eferendum" do Congres
so Nacional, como determina a Consti
tuição. 

O aspecto financeiro a ser examinado. 
neste. caso, se restringe à questão das 
quotas de participação para o Fundo. O 
Brasil não sofrerá qualquer .alterações 
dessa ordem, que apenas atinge os novos 
membros admitidos no Banco (Canadá, 
Baamas, a Guiana e outros países a te
rem ingresso no Banco), como se pode 
comprovar pelo texto do .artigo IV, Se
ção 3 (b), ora modificado: 

"Os :membros da Organização dos Es
tados Americanos que ingressarem 
no Banco após a data fixada no arti
go XV, Seção 1 (a), o Canadá, .as 
Baamas, a Guiana e outros países 
que sejam admitidos de acordo com 
o artigo II, Seção 1 (a), contribuirão 
para o Fundo com as quotas e nos 
termos que o Banco determinar." 



- 606 

Assim sendo, o Brasil cumpre somente 
uma formalidade, que, de ponto de vista 
financeiro, nã.o mevece reparo ou objeção. 

Ante o exposto, somos pela aprovação 
do presente Projeto de Decreto Legisla
tivo. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 
1975. - Amaral Peixoto, Presidente -
Roberto Saturnino, Relator - Ruy Car
neiro - Leite Chaves - Saldanha Derzi 
- Fausto Castelo-Branco- Heitor Dbs 
- Mauro Benevides - Ruy Santos -
Teotônio Vilela. 

PARECER 
N.0 243, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n.o 187, 
de 1974 .(n.0 1.884-B, de 1974, na ori
gem), que "estabelece subsídios para 
fertilizantes aplicados na agropecuá
ria''. 

Relator: Sr. Paulo Guerra 
O Projeto de Lei em exame de auto

ria do ilustr·e Deputado Braz' Nogueira 
visa estabelecer subsídios para fertilizan~ 
tes aplicados na agropecuária. 

Na Câmara dos Deputados a matéria 
foi examinada na Comissão de Consti
tuição e Justiça, que opinou pela consti
tucionalidade e juridicidade, e nas Co
missões de Economia, Indústria e Co
mércio, que concluiu pela .aprovação do 
Projeto e de Finanças que ofereceu o 
Substitutivo aprovado em Plenário. 

O Projeto autoriza o Poder Executivo 
a instituir subsídio aos fertilizantes apli
cados na agropecuária cujo valor será 
fixado pelo órgão competente do Minis
tério da Agricultura. 

Par.a fazer face às despesas decorren
tes do subsídio o Poder Executivo fica 
autorizado a constituir fundo financeiro 
com recursos oriundos do aumento de 
alíquotas de importação de bens supér
fluos, determinado pelo Decreto-Lei n.O 
1. 334, de 26 de junho de 1974. 

A providência consubstanciada no Pro
jeto é de grande atualidade e convenien
te ao desenvolvimento da apropecuária 
nacional, pois virá resolver o problema 
criado com o aumento dos fertilizantes 
que atinge 300%. 

Essa majoração reflete-se. na elevação 
dos pveços de produtos agropecuários, 
repercutindo sobre o custo de vida e ele
vando os índices inflacionários. 

Destaque-se a importância dos fertili
zantes para nosso País, que pretende 
ampliar sua produtividade agropecuária. 

Nesse contexto, o fertilizante é insumo 
indispensável e básico ao desenvolvi
mento brasileiro e a medida proposta 
atende ao interesse nacional, pois vem 
em socorro do agricultor brasileiro e da 
própria economia da Nação. 

Ante as razões apresentadas, opinamos 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câ
mar.a n.0 187, de 1974. 

Sala das Comissões, em 15 de maio de 
. 1975. - Milton Cabral, Presidente -
Paulo Guerra, Relator - Arnon de Mello 
- Renato Franco - Franco Montoro -
Wilson Campos - Helvídio Nunes - Luiz 
Cavalcante- Roberto Saturnino- Jar
bas Passarinho. 

PARECER 
N.0 244, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 187, 
de 1974. 

Relator: Sr. Ruy Santos 

Vem ao Senado o Projeto de Lei n.o 
1.884/74, apresentado na Câmara pelo 
então Deputado Braz Nogueira que "es
tabelece subsídios p.ara fertilizantes apli
cados na agropecuária". Na outra Casa 
a Comissão de Constituição e Justiçá 
opinou pela sua constitucionalidade e a 
Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deu-lhe parecer favorável; na Co
missão de Finanças foi também aprova
do, nos termos de um Substitutivo, alte
rando substancialmente o art. 2.o En
quanto o Projeto estabelecia: 

"Art. 2.0 - Par.a atender às despesas 
geradas pela execução desta Lei, fica 
o Poder Executivo autorizado a cons
tituir fundo financeiro com recursos 
provenientes de taxa de exportação 
proporcional a 2%, cobrada sobre to
dos os produtos exportados", o Subs
titutivo dispõe: 

"Art. 2.0- Para ,atender as despesas 
geradas pela execução desta Lei, fi
ca o Poder Executivo autorizado a 
constituir fundo financeiro com re
cursos provenientes do aumento das 
alíquotas de importação de supér
fluos, determinado pelo Decreto-Lei 
n.0 1. 334, de 26-6-74." 

E com esta redação subiu ao Senado. 

I 
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2. Aqui obteve parecer favorável na 
Comissão de Economia, dizendo o seu Re
lator, o nobre Senador Paulo Guerra: 

"A providência consuootanciada no 
Projeto é de grande atualidade e con
veniente ao desenvolvimento da agro
pecuária nacional, pois virá resolver 
o problema criado com o aumento dos 
fertilizantes que atinge 300%. 

Essa majoração reflete-se na eleva
ção dos preços de produtos agrope
cuários, r.epercutindo sobre o custo 
de vida e elevando os índices infla
cionários. 
Destaque-se a importância dos ferti
lizantes para nosso País, que preten
de ampliar sua produtividade agro
pecuária. 
Nesse contexto, o fertilizante é insu
mo indispensável e básico ao desen
volvimento brasileiro e a medida pro
posta atende ao interesse nacional, 
pois vem em socorro do agricultor 
brasileiro e da própria economia da 
Nação." 

3. O Projeto de Lei é autorizativo. No 
art. 1.0 autoriza o Poder Executivo "a 
estabelecer subsídios aos fertilizantes 
aplic.ados na agro pecuária; e no art. 2.0 , 

autorizando ainda o Poder Executivo "a 
constituir Fundo Financeiro com recur
sos provenientes do aumento das ali
quotas de importação". Como se vê a 
matéria é financeira; daí, talvez a ori
entação do Projeto de apenas autorizar. 
O art. 57 da Constituição diz que "é da 
competência exclusiva do Presidente da 
República, a iniciativa de lei que dispo
nha sobre matéria financeira"- item I. 

Por outro lado, com a independência 
dos Poderes não pode o Legislativo estar 
.a autorizar o Executivo que faça isso ou 
aquilo, mormente quan~o é legislação 9e 
.sua competência exclusiva. A autonzaçao 
vale como um conselho, ou uma suges
tão a outro Poder; e o Regimento Interno 
do Senado, no seu art. 249 veda qualquer 
indicacão como "sugestão ou conselho a 
qualquer Poder". A autorização não obri
ga; e, não obrigando é lei sem conse
qüência. A n&o ser que o Poder Executivo, 
conhecendo da intenção do Poder Legis
lativo se disponha a atender ao que se 
lhe sugere, ou autorize. Por outro lado 
para proceder nos termos da lei não há 
necessidade de autorização. 
4. o Poder Executivo está, aliás, sensí
vel ao problema. Tanto que já há cré
dito subsidiado ,aos agricultores para a 

compra de f·ertilizantes (Fundag); as im
portações destes produtos estão liberadas 
de impostos; está sendo concedido cré
dito aos importadores, sem garantia. A 
proposição em análise apenas autoriza, 
sem dar o valor do subsídio, e precis.a 
ser levada em conta a diversidade de cul
turas, com vários tipos de cultivo. Além 
disso, numa hora em que governo esti
mula as exportações, buscando equilibrar 
o balanço de pagamento, sugere-se a 
criação de uma taxa sobre produtos im
portados. 

Por estas razões, opino contrariamente 
à proposição. Salvo melhor juízo. 

Sala das Comissões, em 26 de junho 
de 1975. - Amaral Peixoto, Presidente -
Ruy Santos, Relator - Fausto Castelo
Branco - Heitor Dias - Teotônio Vilela 
- Saldanha Derzi - Roberto Saturnino 
- Leite Chaves - Ruy Carneiro- Mau-
ro Benevides - Mattos Leão. 

PARECER 
N.0 24:5, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 19, 
de 1975 (n.0 1.470173, na origem), 
que "estabelece prazo às entidades 
públicas e particulares para forne
cerem aos beneficiários comprovan
tes de rendimentos, para fins de im
posto de renda". 

Relator: Sr. Wilson Campos 
Oriundo da Câmara dos Deputados, 

vem a esta Comissão o Projeto de Lei 
n.0 19/75, de autoria do eminente Depu
tado Faria Lima, para fins de aprecia
ção do seu mérito. 

Através do seu art. 1.0 e respectivo pa
rágrafo, o Projeto pretende tornar obri
gatório o fornecimento, por pessoas fí
sicas e jurídicas de direito público ou 
privado, aos contribuintes do imposto 
sobre a renda, dos comprovantes de de
claração de rendimentos e da parcela 
retida na fonte, impreterivelmente, até 
o dia 20 (vinte) do mês de janeiro de 
cada exercício. 

Estabelece, ainda, sanções com base 
no art. 448 do Regulamento para a Co
brança e Fiscalização do Imposto de 
Renda vigente. 

Tal medida é uma decorrência das ale
gações contidas na justificação apresen
tada pelo ilustre autor, a qual assinala: 

"A legislação fiscal brasileira possi
bilita ao contribuinte pagar o Im-
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posto de Renda com descontos pro
porcionais decrescentes que variam 
de acordo com as datas de entrega 
das declarações de rendimentos, 
conforme a entrega e o pagamento 
ocorram nos meses de janeiro, feve
reiro ou março de cada exercício. 

Os percentuais atualmente em vigor 
prevêem descontos de 8%, 6% e 4%. 
respectivamente. 

Para o preenchimento das daclara
ções de Imposto de Renda, o contri
buinte necessita dos comprovantes 
que as entidades, obrigatoriamente, 
devem fornecer. Alguns destes do
cumentos devem, inclusive, ser ane
xados e encaminhados ao Ministério 
da Fazenda, outros ficam sob a 
guarda do contribuinte, à disposição 
das repartições lançadoras durante 
um determinado prazo (5 anos). 

Atualmente o contribuinte fica im
pedido de usufruir do benefício pre
visto em lei, pois não existe obriga
ção legal que fixe o prazo para for
necimento dos documentos compro
batórios Por motivos vários, vem 
ocorrendo atraso na entrega dos 
mesmos, quer por parte de órgãos 
públicos, quer de entidades parti
culares. Daí a conveniência da fixa
ção de uma data limite para as en
tidades cumprirem esses encargos, 
facultando, assim, ao contribuinte, 
a opção para usufruir dos descontos 
de lei". 

É oportuno destacar que a iniciativa do 
Deputado Faria Lima, ainda em Proje
to de Lei, teve reflexos junto à Secre
taria da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda, pois, a partir de 1975, o con
tribuinte poderá pagar o imposto com 
desconto de 6%, após o recebimento da 
notificação e desde que pague o total 
até o vencimento da ta cota. 

Desta forma, ficou extinto o sistema 
de prazos de entrega de declarações va
riáveis e seus respectivos descontos pro
porcionais decrescentes. E, partindo do 
princípio de que extinta a causa cessará 
seus efeitos, cabe, atualmente, resguar
dar apenas que as pessoas físicas e ju
rídicas de direito público ou privado for
neçam os comprovantes aos contribuin
tes, em prazo compatível com o relativo 
à entrega de declaração de rendimentos 
estabelecido pela Secretaria da Receita 
Federal, dos que têm imposto a pagar 
ou direito a restituição. 

Sem embargo, a extinção da forma 
anterior de concessão de descontos aos 
contribuintes demonstra a inviabilidade 
de entrega dos formulários pela Secre
taria da Receita Federal, em tempo há
bil, para que os beneficiários pudessem 
usufruir de tais descontos. Daí concluir
mos que o usufruto de tais benefícios 
tem encontrado obstáculos superiores 
mais por parte da entrega dos formulá
rios do que da documentação necessária 
fornecida pelas pessoas físicas e jurí
dicas de direito público e privado. 

~~~~ .. 
Neste enfoque, somos pela aprovação 

do Projeto de Lei da Câmara n.0 19/75, 
com a seguinte emenda: 

EMENDA N.o 1 - CE 

o art. 1.0 do Projeto de Lei da Câma
ra n.0 19/75 passa a ter a seguinte re
dação: 

"Art. 1.0 - As pessoas físicas ou as 
jurídicas de direito público ou pri
vado, que estão obrigadas a fornecer 
aos contribuintes do imposto de ren
da documentos necessários a ins
truir declarações de rendimento, de
verão fazê-lo, impreterivelmente, 30 
(trinta) dias antes da data limite 
fixada pela Secretaria da Receito. 
Federal do Ministério da Fazenda 
para a entrega de declaração de 
rendimento dos contribuintes com 
imposto a pagar e com direito ares
tituição." 

Sala das Comissões, em 5 de junho de 
1975. - Renato Franco, Vice-Presidente, 
no exercício da presidência. - Wilson 
Campos, Relator - Augusto Franco -
J arbas Passarinho - Arnon de Mello -
Orestes Quércia - Franco Montoro. 

PARECER 
N.0 246, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 19, de 
1975. 

Relator: Sr. Leite Chaves 

O Projeto de Lei em exame, de inicia
tiva do ilustre Deputado Faria Lima, es
tabelece prazo às entidades públicas e 
particulares para fornecerem aos bene
ficiários comprovantes de rendimentos 
para fins de imposto de renda. 

Fixando corno prazo para entrega des
ses documentos o dia 20 de janeiro, o 



'• 

,, 
' 

I 

-----------------------.. -·----·----------.................... .a .. 

-609-

autor da proposição assim justifica a 
medida: 

"Para o preenchimento das decla
rações de Imposto de Renda o con
tribuinte necessita dos comprovan
tes que as entidades, obrigatoria
mente devem fornecer. Alguns des
tes documentos devem, inclusive, ser 
anexados e encaminhados ao Minis
tério da Fazenda, outros ficam sob 
a guarda do contribuinte, à disposi
ção das repartições lançadoras, du
rante um determinado prazo (cinco 
anos). 
Atualmente o contribuinte fica im
pedido de usufruir do benefício pre
visto em lei, pois não existe obriga
ção legal que fixe o prazo para for
necimento dos documentos compro
batórios. Por motivos vários, vem 
ocorrendo atraso na entrega dos 
mesmos, quer por parte de órgãos 
públicos quer de entidades parti
culares. Daí a conveniência da fixa
ção de uma data limite para as en
tidades cumprirem esses encargos, 
facultando, assim, ao contribuinte, 
a opção para usufruir dos descontos 
de lei." 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto 
foi apreciado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça, que opinou pela cons
titucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa, com Emenda alterando 
a redação do art. 1.0 do Projeto. Tam
bém as Comissões de Economia, Indús
tria e Comércio e de Finanças manifes
taram-se favoravelmente a proposição e 
a emenda da douta Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

Tramitando no Senado Federal, o Pro
jeto recebeu parecer da Comissão de 
Economia pela aprovação, com a seguin
te emenda: 

EMENDA N.0 1 - CE 

"O art. 1.0 do Projeto de Lei da Câma
ra n.O 19/75 passa a ter a seguinte re
dação: 

Art. 1.0 - As pessoas físicas ou ju
rídicas de direito público ou priva
do, que estão obrigadas a fornecer 
aos contribuintes do imposto de ren
da documentos necessários a instruir 
declarações de rendimento, deverão 
fazê-lo, impreterivelmente, 30 (trin
ta) dias antes da data limite fixada 
pela Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Fazenda para en-

trega de declaração de rendimentos 
dos contribuintes com imposto a pa
gar e com direito a restituição." 

A Comissão de Economia bem analisou 
o problema e a emenda proposta reflete 
o exame feito quanto ao mérito da pro
posição. 

Realmente, a partir de 1975, o contri
buinte poderá pagar o imposto de ren
da com desconto de 6% (seis por cento) 
desde que pague o total lançado, até o 
vencimento da 1.a. parcela. 

o prazo para fornecimento de do
cumentos comprobatórios deve ser fixa
do de forma compatível com o da entre
ga da declaração de rendimentos, que a 
Secretaria da Receita Federal estabelece. 

Por esta razão, a Emenda proposta pe
la Comissão de Economia do Senado de
ve ser aprovada, para que o art. 1.0 do 
Projeto tenha sua redação compatibili
zada com o prazo de entrega da decla
ração de rendimentos. 

Em face do exposto, concluímos pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n.o 19, de 1975, com a Emenda oferecida 
pela Comissão de Economia do Senado. 

Sala das Comissões, em 26 de junho 
de 1975. - Amaral Peixoto, Presidente 
- Leite Chaves, Relator - Ruy Carnei
ro - Roberto Saturnino - Saldanha 
Derzi - Ruy Santos - Heitor Dias -
Fausto Castelo-Branco - Mauro Rene
vides - Mattos Leão. 

PARECER 
N.o 247, de 1975 

da Comissão de Segurança N acio
nal, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n.0 49, de 1975 (n.0 272-B, de 
1975, na origem), que "autoriza o 
Poder Executivo a constituir uma 
empresa pública denominada Indús
tria de Material Bélico do Brasil -
IMBEL, e dá outras providências". 

Relator: Sr. Virgílio Távora 
Medida das mais oportunas, sem som

bra de dúvida, é a tomada pelo Poder 
Executivo quando decidiu pela criação 
da IMBEL - Indústria de Material Bé
lico do Brasil objeto do Projeto de Lei 
ora relatado. 

Nem a indústria pioneira de material 
bélico a cargo da administração direta 
do Exército nem aquela outra a conta 
da iniciativa privada a falta de orienta
ção clara e definida e de apoio continua-
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do por parte do Poder Público, consegui
ram estabelecer uma infraestrutura ca
paz de atender às crescentes necessida
des do setor, não só em quantidade co
mo em qualidade, o que red:unda em onus 
não pequeno e um lapso em nosso pro
cesso desenvolvimentista. 

Tal situação - a que não podíamos 
fugir por injunções económico-financei
ras - já não se coaduna com o nosso 
desenvolvimento nem com os nossos con
seqüentes propósitos de menor depen
dência em relação ao instrumental ne
cessário à defesa da soberania nacional. 

O Projeto, da iniciativa do Senhor Pre
sidente da República, vem-nos da Câ
mara dos Deputados, onde foi aprovado 
- depois de passar pelo crivo das suas 
Comissões técnicas - sem qualquer im
pugnação. 

Isto posto, atendo-nos ao ângulo re
gimental da competência desta Comis
são de Segurança Nacional, somos pela 
aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, em 26 de junho 
de 1975. - José Guiomard, Presidente. -
Virgílio Távora, Relator. - Adalberto 
Sena - Henrique de La Rocque - Luiz 
Cavalcante - Vasconcelos Torres. 

PARECER 
N.0 248. de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 49 de 
1975. 

Relator: Sr. Ruy Carneiro 

O Projeto de Lei ora submetido a esta 
Comissão de Finanças é originário da 
Mensagem n.0 116, firmada pelo Senhor 
Presidente da República a 24 de abril do 
corrente ano, e visa a autorizar o Poder 
Executivo a constituir a empresa públi
ca denominada Indústria de Material 
Bélico do Brasil - IMBEL, a fim de su
prir o País de uma infra-estrutura in
dustrial bélica de que muito necessita. 

A proposição, elaborada sob a respon
sabilidade do Sr. Ministro de Estado do 
Exército, já foi cuidadosamente exami
nada pela Câmara dos Deputados, obten
do pareceres favoráveis das Comissões 
de Constituição e Justiça, de Segurança 
Nacional e de Finanças, sendo aprovada 
pelo Plenário daquela Casa, sem qual
quer restrição. 

A matéria, em verdade, merece trami
tação tranqüila, dada a evidência com 

que atende aos superiores interesses da 
Nação. 

Sob o ângulo que nos cabe revisar o 
Projeto, estamos de pleno acordo com 
os conceitos emitidos pela Comissão de 
Finanças da Câmara, ao defini-lo como 
"rigorosamente dentro dos critérios téc
nicos-financeiros mais adequados". Pre
viram-se o processo de capitalização da 
IMBEL, a constituição dos seus recursos, 
a sua futura transformação em socieda
de de economia mista e, entre outros 
pontos relevantes, o crédito especial (re
sultante da anulação de dotações orça
mentárias) para sua implantação e iní
cio de operações. 

Em suma, pretende-se a criação de 
uma nova empresa pública federal nos 
moldes permitidos pelo Decreto-Lei nú
mero 200, de 25 de fevereiro de 1967, al
terado pelo Decreto-Lei n.o 900, de 29 
de setembro de 1969 - incluindo-se aí 
o processo de auditoria da empresa pú
blica -, que nos proporcionará a eco
nomia de preciosas divisas em moeda 
forte. 

Permitimo-nos ressaltar, no contexto 
da proposição do Executivo, a preocupa
ção - reiterada em alguns dos seus dis
positivos de não concorrer com as em
presas privadas do setor. A atuação da 
IMBEL, ao contrário, tem por objetivo 
suprir e estimular a iniciativa privada, 
coadunando-se assim com a preceitua
ção maior do art. 170 de Constituição. 

Em face do exposto, opinamos por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 26 de junho 
de 1975. - Amaral Peixoto, Presidente. 
- Ruy Carneiro, Relator. - Teotônio 
Vilela - Heitor Dias - Fausto C?.stelo
Branco - Saldanha Derzi - Roberto 
Saturnino - Leite Chaves - Ruy San
tos - Mauro Benevides - Mattos Leão. 

PARECER 
N.0 249, de 1975 

da Comissão de Transportes, Co
municações e Obras Públicas, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 47, 
de 1975 (n.0 124-B/75 - CD), que 
"autoriza o Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem (DNER) a 
doar área de terra à Prefeitura Mu
nicipal de João Pessoa - Paraíba". 

Relator: Sr. Benedito Ferreira 

Nos termos do art. 51 da Constituição, 
o Senhor Presidente da República 
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submete à deliberação do Congresso Na
cional o presente projeto, que autoriza o 
Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER) a doar área de terra à 
Prefeitura Municipal de João Pessoa -
Paraíba. 

2. Na Exposição de Motivos que instrui 
a iniciativa presidencial, o Sr. Ministro 
de Estado dos Transportes diz: 

"A Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, no Estado da Paraíba, está 
construindo uma avenida paralela à 
Avenida Cabo Branco, naquela cida
de, acompanhando a encosta do al
tiplano, ligando o centro da cidade 
à Ponta Seixas, a fim de criar con
dições para o desafogo do tráfego da 
orla marítima. 
Para a implantação da nova aveni
da, conta a administração municipal 
com a cessão de uma faixa dos quin
tais das residências que têm frente 
para a avenida Cabo Branco, as 
quais se beneficiarão afinal com en
trada e saída também pelos fundos. 
Essa obra que a Prefeitura está ata
cando, sempre constituiu uma rei
vindicação de todos os habitantes da 
avenida Cabo Branco, os quais con
cordam em ceder ao Município uma 
faixa para abertura da nova aveni
da correspondente exatamente ao 
terminal dos quintais, no pé do mon
te, cabendo à Prefeitura construir o 
muro no recuo. 
Dentre as propriedades atingidas 
com a aludida obra, encontra-se um 
terreno de propriedade do Departa
mento Nacional de Estradas de Ro
dagem (DNER) sito à avenida Cabo 
Branco n.0 2. 7ÍO, com área total de 
3. 060 o 00 m2 (três mil e sessenta me
tros quadrados). Nos fundos deste 
terreno passará a nova avenida Bei
ra-Rio, atingindo uma área com 
400.00 m2 (quatrocentos metros qua
drados) de propriedade do DNER, 
avaliada em Cr$ 12.052,00 (doze mil 
e cinqüenta e dois cruzeiros)." 

Salienta, ainda, o aludido documento: 

"Ouvidos os órgãos competentes do 
DNER e constatada, de um lado, a 
utilidade pública da obra, e, de outro 
a inexistência de inconvenientes e a 
legalidade da medida, o Conselho 
Administrativo daquele Departamen
to, em sessão do dia 17 de setembro 
próximo passado, através da Reso-

lução n. o 1. 592/73, resolveu concor
dar com a cessão por doação, da 
área acima descrita à Prefeitura Mu
nicipal de João Pessoa." 

3 o Por conseguinte, foram cumpridas 
todas as formalidades necessárias à doa
ção, motivo por que opinamos pela apro
vação do presente Projeto. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 
19750 - Alexandre Costa, Presidente -
Benedito Ferreira, Relator - TC()·tônio 
Vilela - Roberto Saturnino - Paulo 
Guerra. 

PARECER 
N.0 250, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 47, de 
1975. 

Relator: Sr. Mattos Leão 

lo O Senhor Presidente da República, 
nos termos do art. 51 da C<mstituição, 
submete à deliberação do Congresso Na
cional, o presente Projeto, que autoriza 
o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER) a doar área de terra 
à Prefeitura Municipal de João Pessoa 
- Paraíba. 

2. Na exposição de motivos que instrui 
a iniciativa presidencial, o Sr. Ministro 
de Estado dos Transportes diz: 

"A Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, no Estado da Paraíba, está 
construindo uma avenida paralela à 
Avenida Cabo Brai).co, naquela cida
de, acompanhando a encosta do al
tiplano, ligando o centro da cidade à 
Ponta Seixas, a fim de criar condi
ções para desafogo do tráfego da orla 
marítima. 

·Para execução dessa obra, a admi
nistração municipal terá de usar al
gumas propriedades não pertencen
tes ao seu patrimônio, dentre estas, 
"um terreno de propriedade do De
partamento Nacional de Estradas de 
R-odagem <DNER), sito à Avmida 
Cabo Branco n.0 2 o 710, com área to
tal de 3. 060,00 m2 (três mil e sessen
ta metros quadrados). Nos fundos 
deste terreno passará a nova aveni
da Beira-Rio, atingindo uma área 
com 400. 00 m2 (quatrocentos metros 
quadrados) de propriedade do DNER, 
avaliada em Cr$ 12. 052,00 (doze mil 
e cinqüen ta e dois cruzeiros)." 
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Ressalta, a referida Exposição de 
Motivos que: 
"Ouvidos os órgãos competentes do 
DNER e constatada, de um lado, a 
utilidade pública da obra, e, de outro 
a inexistência de inconvenientes e a 
legalidade da medida, o Conselho 
Administrativo daquele Departa
mento, em sessão do dia 17 de se
tembro próximo passado, através da 
Resolução n.0 1. 592/73, resolveu con
cordar com a cessão por doação, da 
área acima descrita à Prefeitura 
Municipal de João Pessoa. 
No entanto, para a cessão definitiva, 
na forma do Parecer n.0 525-H da 
Consultoria Geral da República, 
aprovado pelo então Presidente da 
República, configura-se indispensá
vel obter autorização legislativa." 

3 . Foram, por conseguinte, cumpridas 
as formalidades necessárias à doação, 
bem assim comprovada a utilidade da 
obra. 

Ante o exposto, opinamos pela aprova
ção do presente Projeto. 

Sala das Comissões, em 26 de junho 
de 1975. - Amaral Peixot01, Presidente -
Mattos Leão, Relator - Fausto Castelo
Branco - Roy Carneiro - Leite Chaves 
- Roberto Saturnino - Heitor Dias -
Ruy Santos - Saldanha Derzi - Mauro 
Benevides. 

PARECER 
N.0 251, de 1975 

da Comissão de Serviço Público 
1Civil, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n.0 42, de 1975 (n.0 99-B/75, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a 
reversão de pensão do Montepio Civil 
e dá outras providências. 

Relator: Sr. Accioly Filho 

No regime anterior à Lei n.0 4.259, de 
12 de setembro de 1963, as cotas de pen
são do Montepio Civil, atribuídas aos 
herdeiros, eram extintas à medida em 
que os beneficiários a elas perdiam o di
reito ou faleciam. Inexistia, então, no 
Montepio Civil, o regime, vigente para 
o Plano de Previdência do IPASE, da re
distribuição das cotas de pensões extin
tas entre os beneficiários remanescentes. 
Esse regime do IPASE veio a ser esten
dido aos herdeiros de contribuintes do 
antigo Montepio Civil pela referida Lei 
n.O 4.259. 

Ocorre, no entanto, que essa Lei não 
alcançou as situações que se constituíram 
antes da sua vigência, o que criou uma 
situação de desigualdade entre os her
deiros de contribuintes falecidos antes e 
depois daquela Lei. 

Para superar essa injustiça, o Poder 
Executivo encaminhou à Câmara dos 
Deputados, que aprovou, Projeto de Lei 
disciplinando a reversão das cotas de 
pensão do Montepio Civil, extintas antes 
de 12 de outubro de 1963, restabelecen
do-as e determinando sua distribuição a 
favor dos atuais pensionistas, bem como 
fixando a forma de sua atualização. 

o Projeto está em condição de ser 
aprovado também no Senado Federal, 
pela importância e justiça da matéria 
que ele contem. 

Sala das Comissões, em 18 de junho de 
1975. - Lázaro Barbaza, Presidente -
Accioly Filho, Relator- Itamar Franco 
- Luiz Viana - Heitor Dias. 

PARECER 
N.0 252, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 42, de 
1975. 

Relator: Sr. Heitor Dias 

O Projeto de Lei sob exame, de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, 
dispõe sobre a reversão de pensão do 
Montepio Civil e dá outras providências. 

A Mensagem Presidencial se faz acom
panhar de Exposição de Motivos do Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda, que as
sim justifica o Projeto: 

"A Lei n.O 4.259, de 12 de setembro 
de 1963, estendeu o Plano de previ
dência dos segurados do IP ASE aos 
herdeiros de contribuintes do antigo 
Montepio Civil Federal. 

De acordo com o disposto na Lei n.o 
3. 373, de 12 de março de 1958, que 
dispõe sobre o referido Plano, por 
morte ou perda da condição essen
cial à percepção das pensões, estas 
reverterão: 
I) a pensão vitalicia, para os bene
ficiários das pensões temporárias; 
II) as pensões temporárias, para os 
seus cc-beneficiários, ou, na falta 
deste, para o beneficiário da pensão 
vitalícia. 
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O c~tério leg3;1 de redistribuição das 
pensoes perm1te manter íntegro o 
valor originário do benefício instituí
do pelo servidor em favor de sua fa
mília. 
O mesmo não sucede com as pensões 
do Montepio Civil, visto que as cotas 
ext.intas por força da legislação an
~en?r, . r:_everteram . p_ara a própria 
mst1tU1çao, em preJUlZo dos herdei
ros supérstites. 
A extensão_ determinada pela Lei n.o 
4.259/63 nao teve efeitos retrocessi
vos, resultando ·em iniqüidade: os 
herdeiros de contribuintes falecidos 
a partir de 7 de outubro de 1963 -
vigência da Lei n.0 4.259 - desfru
tam da pensão integral, enquanto os 
herdeiros de contribuintes falecidos 
anteriormente àquela data rece-
bem-na mutilada. ' 
Como medida de justiça, impõe-se a 
eliminação da disparidade existente 
no campo assistencial, que inclusive 
conflita com o sistema previdenciá~ 
rio nacional, alvo de permanente e 
especial atenção dos governos revo
lucionários." 

Com o advento da Lei n.0 4.259, de 12 
de setembro de 1963, estendeu-se aos 
herdeiros de contribuintes do antigo 
Montepio Civil o regime da redistribui
ção das cotas de pensões extintas entre 
os beneficiários remanescentes. 

Com esta extenção criou-se situação de 
desigualdade entre herdeiros dos contri
buintes falecidos antes e depois da Lei 
n.o 4.259, de 1963. 

Para sanar a desigualdade veio o pre
sente Projeto do Poder Executivo, disci
plinando a reversão das cotas de pensão 
do Montepio Civil, extintas antes de 12 
de outubro de 1963, data da Lei n.0 4.259. 

Assim, o Projeto restabelece as cotas 
de pensões e determina sua distribuiçào 
a favor dos atuais pensionistas, com a 
atualização referida no art. 3.0 

Sob o aspecto financeiro, que cabe a 
esta Comissão examinar, dever-se res
saltar o art. 5.0 do Projeto de Lei em 
foco, que prevê o atendimento das des
pesas à conta da dotação orçamentária 
própria - Encargos Gerais da União, 
sob a supervisão do Ministério da Fa
zenda. 

Ante as razões apresentadas, nada ve
mos que se possa opor ao Projeto de Lei 

da Câmara n.0 42, de 1975, e assim con
cluímos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 
1975. - Amaral Peixoto, Presidente -
Heitor Dias, Relator - Teotônio Vilela 
- Ruy Santos - Fausto Castelo-Branco 
- Saldanha Derzi - Roberto Saturnino 
- Leite Chaves - Ru,y Carneiro - Mau-
ro Benevides - Mattos Leão. 

PARECER 
N.0 253, de 1975 

da Comissão de Assuntos Regionais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 
31, de 1975 (n.0 8-B, de 1975, na Casa 
de origem), que "altera o § 1. 0 do 
art. 22 da Lei n.0 4.229, de 1.0 de 
junho de 1963, que transformou o 
DNOCS em autarquia". 

Relator: Sr. Agenor Maria 

Para que o DNOCS possa alienar bens 
imóveis integrantes do seu património, 
o Presidente da República submete à de
liberação do congresso Nacional, nos 
nos termos do art. 51, da constituição, o 
presente Projeto de Lei, que altera o § 1.0 , 

do art. 22, da Lei n.0 4.229, de 1.0 de ju
nho de 1963. 

Na exposição de motivos que acompa
nha a proposição, o Ministro de Estado 
do Interior salienta que, pelas normas 
legais e regimentais anteriores à Lei n.o 
6. 084/74, o DNOCS podia alienar bens 
imóveis, "mediante a autorização de bai
xa dos referidos bens, no património da 
autarquia, por meio de despacho do Di
retor-Geral, procedendo-se, em seguida, 
através de licitação de leilão, de acordo 
com as normas administrativas pertinen
tes". 

A exposição de motivos, portanto, jus
tifica a providência preconizada na pro
posição, e que fica à responsabilidade da 
administração. A Câmara dos Deputados 
aprovou a matéria após o pronuncia
mento favorável das Comissões Técnicas. 

Opinamos, portanto, pela aprovação 
do presente Projeto de Lei. 

Sala das comissões, em lO de junho de 
1975. - Cattete Pinheiro, Presidente -
Agenor Maria, Relator - Evandro Car
reira - Renato Franco- José Esteves 
- Saldanha Derzi - Evelásio Vieira -
Gilvan Rocha. 
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PARECER 
N.0 254, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 31, de 
1975. 

Relator: Sr. Mauro Benevides 
Nos tennos do art. 51 da constituição, 

o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Congresso Nacio
nal o :presente Projeto de Lei que "al
tera o § to do art. 22, da Lei n.0 4 .229, 
de 1.0 de junho de 1963, que transformou 
o DNOCS em autarquia". 

Acrescentado :pela Lei n.0 6. 084, de 10 
de julho de 1974 o citado :parágrafo es
tabelece que o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS) po
derá alienar bens móveis ou imóveis in
tegrantes do seu patrimônio, mediante 
proposta do Diretor Geral, aprovada pelo 
Conselho de Administração e homologa
da pelo Ministro de Estado. 

Na exposição de motivos que acompa
nha a Mensagem do Senhor Presidente 
da República, o Sr. Ministro· de Estado 
do Planejamento enfatiza que "às alie
nações de bens móveis, com aquela de
terminação sofreram um sério entrave, 
pois, processadas nas quatro Diretori~s 
Regionais, nos Distritos de Engenhana 
Rural e na própria Administração cen
tral, envolvem um volume expressivo de 
pessoas, exigindo pronta tramitação". 

Embora louvável o espírito escrupuloso 
do legislador, ao elaborar o referido § 1.0 
do art. 22, há de se reconhecer que tal 
acréscimo preceitua medidas burocráti
cas que, não só tumultuam e temam 
a tramitação morosa de excessivo volume 
de processos, senão, também, oneram o 
custo operacional e propiciam a depre
ciação dos imóveis alienáveis. 

A matéria já passou pelas demais 
Comissões Técnicas da Câmara, que a 
aprovaram. 

No que compete a esta Comissão, opi
namos pela aprovação do presente Pro
jeto de Lei, considerada a inexpressiva 
repercussão financeira que a matéria 
apresenta. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 
1975. - Amaral Peixoto - Presidente -
Mauro Benevides, Relator - Teotônio 
Vilela - Ruy Santos - Fausto Castela
Branco - Saldanha Derzi - Roberto 
Satumino - Leite Chaves - Ruy Car
neiro - Heitor Dias - Mattos Leão. 

PARECER 
N.0 255, de 1975 

da Comissão de Economia, so!:Jre 
a Mensagem n.0 lll, de 1975 (n.0 

171/75- na origem), do Senhor Pre
sidente da República, encaminhando 
ao Sena.do Federal, proposta do Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda, para 
que seja autorizado o Govemo· do 
Estado de São Paulo a elevar em 
1. 000. 000. 000,00 (um bilhão de cru
zreiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Sr. Franco Montoro 
O SenhOr Presidente da República en

caminha ao exame do Senado Federal, 
na forma do disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição, a Exposição de Motivos 
n.o 186, de 1975, do sr. Ministro de .Esta
do da Fazenda, no sentido de, atendendo 
pleito do Governo do Estado de São 
Paulo, obter autorização para dilatar o 
seu limite de endividamento em Cr$ .... 
1. 000. 000. 000 ,o o (um bilhão de cruzei
ros), mediante a colocação de Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Estadual. 
2. A matéria se faz acompanhar da Ex
posição de Motivos acima referida e do 
parecer (Voto do Relator) sobre a ma
téria no. Conselho Monetário Nacional 
- Banco Central do Brasil. 
3. O segundo documento informa que o 
Governo do Estado de São Paulo, soli
citou o levantamento da proibição esta
belecida pela Resolução n.o 58, de 
23-10-68, do Senado Federal, a fim que 
pudesse elevar o limite de sua Dívida 
Fundada Interna, mediante a colocação 
de Cr$ 1. 000.000. 000,00 (um bilhão de 
cruzeiros) em Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Estadual. 
4. Fundamentando o pedido, o Chefe 
do Executivo Estadual esclarece que "a 
Resolução n.0 58, de 23 de outubro de 
1968, do Senado Federal, :proibiu a emis
são e o lançamento de Títulos Públicos 
por parte dos Estados e Municípios. 
Posteriormente, as Resoluções n.0 79, 52 
e 35, de 21-10-70, 03-11-72 e 20-10-74, 
respectivamente, prorrogaram a vigência 
da referida Resolução n.0 58 sucessiva
mente, para até outubro de 1975. Em 
outubro de 1968, a Dívida Fundada do 
Estado era de cerca de Cr$ 740 milhões 
e em 1969 o limite foi elevado para 
870 milhões". 
5. Durante o Governo estadual ante
rior o Senado Federal apreciou e apro
vou três ampliações desse limite (Cr$ 870 
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milhões) através das Resoluções de 
números 35, de 1972, 30, de 1973, e 
14, de 1974, passando o teto anteri·:Jr 
para Cr$ 2 . 069. 000. 000,00 (dois bilhões e 
sessenta e nove milhões de cruzeiros) 
aproximadamente, tendo sido todos os 
recursos autorizados diretamente, ligados 
a programas específicos de investimentos 
nos setores de energia elétrica, de trans
portes rodoviários e i'erroviários, de edu
cação em todos os níveis, de água e sa
neamento, em Saúde e outros. 

6. No processado encontram-se vários 
quadros que demonstram, pelos percen
tuais e cifras, o esforço desenvolvido pa
ra a ampliação dos investimentos públi
cos naquele Estado. 

Assim que, "o Quadro I demonstra que 
enquanto em 1967 os investimentos, re
presentavam 17% da Receita Disponível, 
em 1974 esse percentual ascendeu para 
36%. Por outro lado, conforme se vê 
no Quadro II, a Dívida Líquida do Te
souro que em 1967 representava 223,2% 
dos recursos orçamentários destinados a 
investimentos, passou a representar em 
1973 (dados de balanço) apenas 60% des
tes, sendo que para o exercício de 1974, 

os dados preliminares indicam que essa 
percentagem situa-se em torno de 43%, 
ficando demonstrado o esforço do Erário 
Estadual para geração de recursos pró
prios destinados aos investimentos. Esse 
fato, também é revelado no Quadro III, 
onde se verifica a participação das Des
pesas correntes na Receita Total do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias, 
reduzindo-se no· período de 1967/74 de 
92% para 65%". 
7. No Quadro IV (orçamento para o 
presente exercício), verifica-se que o re
ferido documento consigna a importân
cia de Cr$ 12.129 milhões, para atender 
Despesas de Capital (36% da Receita 
Total), 
8. O Quadro V esclarece em 1967, "a 
Dívida Líquida Interna do Tesouro repre
sentava 41,7% (quarenta e um vírgula 
sete décimos por cento) da Receita total 
(excluídas as operações de crédito), em 
1973 essa percentagem caiu para 15,9% 
(quinze vírgula, nove décimos por cen
to)". 

9. Os registras da Gerência da Dívida 
Pública do Banco Central do Brasil, 
apresenta a seguinte posição para a Dí
vida Fundada do Estado de São Paulo: 

Cr$ Milhões 

Posição em Di~ Novo Posição em Espécie 29-10-68 Autorizadas Limite 
(A) (*) (B) A+B=C 31-12-74 

DíVIDA INTERNA (I + II) 739,5 1.330.0 2.069,5 2.079,0 
I - Flutuante NIHIL NIHIL NIHisL 17.7 
II- Fundada NIHIL NIHIL NIHisL 17,7 

-títulos 739,5 1.33(),0 2.069,5 2.061,3 
- promissórias - --· - --
-contratos 495,3 1.3300 1.825,3 2.061,2 

244,2 NIHIL 244,2 0,1 ... NIHIL .. ' ' . 
(*) Dllações autorizadas para colocação de Titules Estaduais, sendo: 
- 130 - milhões - sesão do CMN de 16-10-69 e despacho de 17-10-69, do Exmo. Sr. Presidente 

da Repúbl!ca. 
- 300 milhões - sessão do CMN de 03-07-72 - Resolução n.o 35, de 29-08-72, do Senado Federal; 
- 300 milhões - sessão do CMN de 12-06-73 - Resolukão n.o 30, de 11-09-73, do Senado Federal; 
- 600mllhões - sessii.o do CMN de 04-02-74 - Resolução n.o 14, de 06-05-74, do Senado Federal. 

10. Tendo em vista a aprovação pelo 
Senado Federal, a elevação do montante 
da dívida consolidada do Estado de São 
FEPASA-Ferrovia Paulista S.A., junto ao 
BNDE (Mensagem Presidencial n.0 86, de 
1975) e garantido por aquele Estado, o 
limite da Dívida Fundada Interna pas
sará a Cr$ 3. 997,1 milhões, assim descri
minado: 

. 739,5 

C - Dilações em fase de 
autorização 

- E.M. n.0 89, de 19 
de março de 1975, 
para garantir em
préstimo da FEPASA 
junto ao BNDE.. 927,6 

- Colocação adicional 
de ORTP para in
vestimen,tos ........ 1.000,0 

D - Novo limite ....... . 
A - Posição em 29-10-68 

B - D ii a ç õ e s Autori
das 1.330,0 (A + B + C) .. .. 

1.927,6 

3.997,1 
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11. O Conselho Monetário Nacional em 
sessão de 4 de junho de 1975, ao apreciar 
o pedido, recomendou o encaminhamen
to do plei1;o ao exame. do Senado Federal, 
através do Sr. Ministro, da Fazenda e do 
Senhor Presidente da República. 

12. Para que possa ser a tendido o plei
to, faz-se necessário o levantamento da 
proibição estabelecida pela Resolucão n.o 
58, de 23-10-68, revigorada pelas de n.os 
79, 52 e 35, respectivamente de 21-10-74, 
3-11-72 e 29-10-74, todas do Senado Fe
deral. 

13. Assim, cumpridas que foram as exi
gências regimentais (art. 106, item ll) e 
legais (Resoluções acimas citadas), que 
tratam do assunto, e nada havendo, no 
âmbito desta Comissão que possa ser 
oposto à solicitação constante da Men
sagem do Senhor Presidente da Repúbli
-ca, opinamos no sentido de que seja 
levantada a proibição constante do art. 
1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, nos ter-

. mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.0 40, DE 1975 

Suspende a proibição cnntida na 
Resolução n. 0 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 
e 35, de 1974, para permitir que o 
Governo do Estado de São Paulo ele
ve em Cr$ 1. 000.000.000,00 (um bi
lhão de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 - É suspensa a proibição 
constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, 
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 
1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que o Go
verno do Estado de São Paulo eleve, em 
Cr$ 1. 000. DOO. 000,00 (um bilhão de cru
zeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, mediante a colocação de Obriga
ções Reajustáveis do Tesouro Estadual. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 25 de junho 
de 1975.- Ruy Santos, Presidente, even
tual - Franco Montoro, Relator -
Arnon de Mello - Paulo Guerra - Wil
son Campos - Luiz Cavalcante - Vas
concelos Torres. 

PARECER 
N.0 256, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Resolução 
n.0 40, de 1975, da Comissão de Eco
nomia, que "suspende a proibição 
contida na Resolução n.0 58, de 1968, 
revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 
52, de 1972 e 35, de 1974, para permi
tir que o Governo do Estado de São 
Paulo eleve em Cr$ 1. 000.000.000,00 
(um bilhão de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada". 

Relator: Sr. Orlando Zancaner 
De autoria da Comissão de Economia, 

vem ao nosso exame Projeto de Reso
lução que suspende (art. l.O) "a proi
bição constante do art. 1.0 da Resolução 
n.0 58, de 1968, revigorada pelas de n.os 
79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, 
todas d:o Senado Federal, para permitir 
que o Governo do Estado de São Paulo, 
eleve, em Cr$ 1. 000.000.000,00 (um bi
lhão de cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, mediante a coloca
ção de Obrigações Reajustáveis do Te
souro Estadual". 
2. A matéria tem origem na Exposição 
de Motivos do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda (EM n.0 186/75) ao Senhor Pre
sidente da República, que, com a Men
sagem n.0 171, de 1975 (na origem), a 
submeteu ao exame do Senado Federal, 
nos termos do art. 42, item VI, da Cons
tituição e do § 1.0 do art. 1.0 da Resolu
ção n. 0 58, de 1968 do Senado Federal. 
3. A operação foi examinada - con
forme o parecer da Comissão de Econo
mia - pelo Conselho Monetário Nacional 
em sessão de 4 de junho de 1975, tendo 
sido recomendado pelo referido Conse
lho, a adoção de providências necessá
rias ao levantamento da proibição esta
belecida no artigo 1.0 da Resolução n.0 

58, de 1968. 

4. Anexo ao processado, estão os do
cumentos, elementos e dados indispen
sáveis para exames de pedidos da espé
cie, todos ampla e detidamente exami
nado.s pela Comissão de Economia, que, 
como conclusão do seu parecer, apresen
tou o Pr.ojeto de Resolução, ora objeto 
de nosso estudo. 
5. No que compete a esta Comissão exa
minar - constitucionalidade e juridici
dade -, nada há que possa ser arguido 
contra a proposição, visto que a mesma 
atende ao disposto no inciso VI, do art. 
42 da Constituição, às Resoluções Nor-
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::1ativas do Senado Federal, bem como 
ao art. 106, item II, da nossa lei interna. 

6. Ante o exposto, entendemos que o 
presente Projeto de Resolução se encon
tra em condições de ter tramitação nor
mal. 

Sala das Comissões, em 27 de junho 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente -
Orlando Zancaner, Relator - Heitor 
Dias - Henrique de La Rocque - José 
Lindoso - Helvídio Nunes - Italivi.o 
Coelho - Nelson Carneiro - Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

A Presidência recebeu as seguintes 
Mensagens, pelas quais o Senhor Presi
dente da República, nos termos do dis
posto no art. 42, item VI, da Constitui
ção, submete ao Senado, propostas do 
Sr. Ministro da Fazenda para que seja 
levantada a proibição contida na Reso
lução n.0 58/68, do Senado Federal: 

- N.0 117/75 (n.o 182/75, na origem), de 
26 do corrente, a fim de que seja au
torizada a Prefeitura Municipal de 
Jaú (SP) a elevar em Cr$ 6.000.000,00 
(seis milhões de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, e possa 
contratar empréstimo junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado de São 
Paulo S.A., destinado a financiar a 
c::mclusão das obras da Estação Ro
doviária Municipal; 

- N.0 118175 (n.o 183/75, na origem), de 
26 do corrente, a fim de que seja au
torizada a Prefeitura Municipal de 
Osasco (SP) a elevar ·em .......... . 
Cr$ 35.400.000,00 (trinta e cinco mi
lhões e quatrocentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, 
e possa contratar empréstimo junto 
ao Banco de Desenvolvimento do Es
tado de São Paulo S.A., destinado ao 
atendimento de programas e metas 
concernentes à infraestrutura, urba
nização, desportos, educação e cul
tura; 

- N.o 119/75 (n.o 184/75, na origem), 
de 26 do corrente, a fim de que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de 
Guarani D'Oeste (SP) a elevar em 
Cr$ 1. 000.000,00 (hum milhão de cru
zeiro.s) o montante de sua dívida 
::onso1ldada, e possa contratar em-

préstimo junto à Caixa Econômica 
do Estado de São Paulo S.A., desti
nado a financiar a execúção de obras 
de pavimentação asfá1tica e serviços 
correlatas em vias públicas de sua 
sede e no bairro de Ouroeste; 

- N.0 120/.75 (n.0 185/75, na origem), 
de 26 do corrente, a fim de que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de 
Garça (SP) à elevar em ........... . 
Cr$ 3. 000.000,00 (três milhões de cru
zeiros) o montante de sua dívida con
solidada, e possa contratar emprés
timo junto à Caixa Econômica do Es
tado de São Paulo S.A., destinado a 
financiar a execução de serviços de 
pavimentação asfáltica de vias e lo
gradores públicos daquela cidade; 

- N.0 121/75 (n.o 186/7.5, na origem), de 
26 do corrente, a fim de que seja au
torizada a Prefeitura Municipal de 
Caiuá (SP) a elevar em Cr$ 400.000,00 
(quatrocentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, e 
possa contratar empréstimo junto à 
Caixa Econômica do Estado de São 
Paulo S.A., destinado a financiar a 
execução de serviços de pavimentação 
asfáltica de vias públicas daquela 
cidade; 

- N.0 122/75 (n.o 187/75, na origem), 
de 26 do corrente, a fim de que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de 
Meridiano (SP) a elevar em ....... . 
Cr$ 590. 000,00 (quinhentos e noventa 
mil cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada, e possa contratar 
empréstimo junto à Caixa Econômica 
do Estado de São Paulo S.A., destinado 
a financiar a execução de serviços de 
pavimentação asfáltica de vias e lo
gradouros públicos daquela cidade. 

A.s matérias serão despachadas às Co
missões de Economia e de Constituição 
e Justiça. 

A Presidência comunica aos Srs. Se
nadores que, tendo em vista a proximi
dade do término do primeiro período 
das atividades Legislativas do ano em 
curso, resolve convocar Sessões Extraor
dinárias do Congresso Nacional e do Se
nado Federal que se realizarão amanhã, 
às 10 horas e 30 minutos, às 11 horas e 
às 15 horas e 30 minutos, com Ordem do 
Dia a ser, posteriormente, designada. 

Sobre a mesa, comunicação que será 
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
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É lida a seguinte 

COMUNIOA:ÇAO 

Em 27 de junho de 1975 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, de acordo com o disposto no 
art. n.0 43, alínea a, do Regimento In
tern·o, que me ausentarei dos trabalhos 
da Casa a partir do dia 19 de julho pró
ximo à 3 de agosto do corrente ano, para 
breve viagem ao estrangeiro, em caráter 
particular. 

Atenciosas saudações, Augusto Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A Presidência fica ciente. (Pausa.) 

&:lbre a mesa, 'requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. L 0 -Secretário. 

São lidos os seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 273, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento, para 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 2, de 
1974 (n.0 1.207-B/73, na Casa de origem), 
que estabelece área de atuação da 
SUDENE. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 
1975. - Ruy Santos, Pela Liderança da 
ARENA. 

REQUERIMENTO 
N.0 274, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento, para 
o Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n.0 8, de 1972 - Comple
mentar (n.0 1. 733-B/73, na Câmara dos 
Deputados), que dispõe sobre a forma de 
fiscalização financeira, pelo Congresso 
Naci·onal, dos órgãos de administração 
pública. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 
1975. - Petrônio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Esses requerimentos serão votados 
após a Ordem do Dia, na forma do item 
II, art. 375, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

:m lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 275, de 1975 · 

Sr. Presidente: 
Na forma regimental, requeiro a trans

crição, nos Anais do Senado, do texto, 
em anexo, de "A Província do Pará", de 
Belém, do dia 22 de junho de 1975, sob 
o título "Jornalistas de Juiz de Fora têm 
nova sede e fazem festa a Renato Dias 
Filho". 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 
1975. - Itamar Franco, Vice-Líder do 
MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pint()l) 
- De acordo com o § 1.0 do art. 233 
do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão 
Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. L 0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 '276, de 1975 

Nos termos do art. 313 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício 
e prévia distribuição de avulsos para o 
Projeto de Resolução n.0 33, de 1975, que 
suspende a execução do art. 119 da Cons
tituição do Estado do Amazonas, decla
ração inconstitucional por decisão do Su
premo Tr'ibunal Federal, de 27 de feve
reiro de 1975, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de · 
1975. - José Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o requerimento, o Projeto 
a que se refere figurará na Ordem do 
Dia da próxima Sessão. 

Comparecem mais os Srs. Sena
dores: 

Adalberto Sena - José Sarney -
Fausto Castelo-Branco - Dinarte 
Mariz - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Arnon de Mello - Augus
to Franco - Heitor Dias - Dirceu 
Cardoso - Amaral Peixoto - Vas
concelos Torres - Benjamim Farah 
- Gustavo Capanema - Orestes 
Quércia - Benedito Ferreira - Sal
danha Derzi - Leite Chaves 
Mattos Leão - Paulo Brossard -
Tarso Dutra. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Finda a Hora do Expediente, passa
se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votação, em primeiro turno, do 

Projeto de Lei do Senado n.0 16, de 
1974, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que altera a legislação 
da Previdência Social, e dá outras 
providências, tendo 
PARECERES, sob n.0s 255 a 257, de 
1974, das Comissões 
- de Constituiçãf> e Justiça, 1.0 Pro

nunciamento: Pela constituciona
lidade e juridicidade do Projeto, 
nos termos do Substitutivo que 
pferece; 2.0 Pronunciamento: fa
vorável ao Substitutivo da Comis
são de Legislação Social; e 

- de Legislação Social, favorável, 
nos termos do Substitutivo que 
oferece. 

A discussão da matéria foi encerrada 
na Sessão de 28 de maio último, tendo a 
votação adiada, a requerimento do Sr. 
Senador Itamar Franco, para a presente 
Sessão. 

Em votação o Substitutivo da Comissão 
de Legislação Social, que tem preferência 
regimental. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Para encaminhar a votação, concedo 
a palavra ao nobre Senador Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é com pesar que anuncio 
o voto contrário da Liderança a este Pro
jeto. Inicialmente, pesa-me porque é de 
autoria do meu nobre conterrâneo Nel
son Carneiro; em segundo lugar, porque 
tem pareceres favoráveis das duas Co
missões. 

Sr. Presidente, a Liderança recebeu ex
pediente do Ministério da Previdência 
Social, que nos levam a votar contra a 
proposição. Vou ler trechos do mesmo, 
dentro do prazo exíguo para encaminhar 
a votação: 

"0 projeto visa excluir as gratifica
ções não ajustadas ou dependentes 
da liberalidade do empregador do 
cômputo do salário de contribuição." 

Diz ainda o expediente do Ministério 
da Previdência Social: 

"Excluir da incidência da contribui
ção devida pelo empregado qualquer 
parcela de sua remuneração importa 
isentar o empregador da obrigação 
de contribuição sobre a mesma. O 
que significa cons1derável desfalque 
na arrecadação do INPS." 

Mais adiante, Sr. Presidente - e para 
isto chamo a atenção do eminente Se
nador Nelson Carneiro -

"Constitui problema de freqüentes 
verificações por parte da fiscalização 
do INPS o montante dado como per
cebido pelos segurados nos meses an
teriores ao pedido de aposentadoria, 
vez que surgem casos surpreenden
tes de segurados que tiveram, no 
período imed1atamente anterior, de
terminado salário de contribuição e 
duplicaram e até triplicaram aquele 
salário nos dois meses anteriores à 
sua aposentadoria." 

Sr. Presidente, por essas razões, e com 
pesar, é que a Liderança da ARENA vota 
contra a proposição. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Tem a palavra o nobre Senador Nel
son Carneiro, para encaminhar a vo
tação. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, cumpre-me estranhar que, so
mente em junho de 1975, o Ministério do 
Trabalho tenha fornecido essas informa
ções. Este Projeto foi apresentado em 10 
de março de 1974, há mais de um ano, 
e nesta Casa existe uma Assessoria do 
Ministério da Previdência Social, exata-

. mente para acompanhar os Projetas que 
aqui tenham andamento. 

A 19 de março, o Projeto foi apresen
tado· foi à Comissão de Constituição e ' . Justiça, no dia que aprovou, por unam-
midade o parecer, com Substitutivo, da 
lavra do nobre Senador Heitor Dias. Até 
aí estava indiferente o Ministério da Pre
vidência Social. O Projeto foi à Comissão 
de Legislação Social e ali mereceu tam
bém aprovação unânime, o parecer, com 
Substitutivo, no dia 8 de maio de 1974, 
sendo relator o nosso antigo colega, Se
nador Guida Mondin. E ainda aí o Mi
nistério da Previdência Social continuava 
indiferente. O Projeto voltou à Comissão 
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de Constituição e Justiça para opinar so
bre o Substitutivo. 

Esta, no dia 12 de junho de 1974 apro
vou o Substitutivo da Comissão de Le
gislação Social, unanimemente. E o Mi
nistério da Previdência Social continua
va indíferente. 

o que não pode, Sr. Presidente, é ser 
o Plenário surpreendido com informações · 
que deveriam ser prestadas, a tempo, às 
Comissões que estudam os Projetas, sob 
pena de termos, aqui, de tornar disposi
tivo constitucional a inutilidade das Co
missões Técnicas. 

A Comissão de Constituição e Justiça 
examinou, por duas vezes, o Projeto e, 
unanimemente, se manifestou a favor. A 
Comissão de Legislação Social não só se 
manifestou, unanimemente, a favor, co
mo, também, ofereceu Substitutivo, apro
vado pela Comissão de Costituição e Jus
tiç,a há um ano. 

P.ortanto, Sr. Presidente, .se esse Pro
jeto era pernicioso, o era há um ano; não 
ficou pernicioso hoje; não ficou há quin
ze dias; ou o Puder Executivo acompa
nha, realmente, o trabalho do Legislativo 
através de suas assessorias, ou temos de 
dispensar esses assessores, porque eles 
não cumprem o seu dever; eles não tra
zem as suas informações às Comissões 
Técnicas; não colaboram para que o tra
balho legislativo seja escorreito. 

Quero lançar, já que a sorte desse Pro
jeto está entregue à decisão da Maioria, 
o meu protesto contra o desinteresse dos 
Ministérios, quando outros Projetas estão 
em curso, vindo ,a surpreender o Pelnário 
na hora da votação. Se há assessorias, 
elas devem acompanhar os Projetas e 
fornecer ao.s Srs. Relatores, aos Membros 
das Comiss·ões os elementos qu·e possuem. 
E não, um ano depois, no dia da votação, 
surgir com contraditas que impeç.am a 
aprovação de proposições submetidas ao 
exame da Casa. 

Este protesto tem que ficar consigna
do Sr. Presidente, sob pena de termos 
que apresentar Projeto de Resolução tor
nando desnecessário o parecer das Co
missões Técnicas .antes que, no dia da 
votação, os Srs. Ministros mandem dizer 
como pensam para que nós aqui obede
çamos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. FRANCO MONTORO - Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- concedo a palavr.a ao nobre Líder 
Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, penso que existe, 
dentro do processo legislativo normal, 
possibilidade de se encaminhar a solução 
deste problema. 

A Liderança da Maioria trouxe, neste 
momento, subsídios do Ministério da Pre
vidência Social que contr.a-indicam, no 
parecer daquele Ministério, a aprovação 
do Projeto. Essas razões, como de forma 
eloqüente mencionou o Senador Nelson 
Carneiro, são recebidas repentinamente 
pela Casa e devem ser examinadas com 
mais cuidado. 

Para que se valorize o trabalho das 
Comissões Permanentes e não se despre
ze, também, a colaboração mandada à 
Casa, pelo Ministério da Previdência So
cial, parece-nos que o normal seria a re
messa do Projeto à Comissão de Legis
lação Social, para que ela examinasse es
sas razões e revisse, eventualmente, seu 
ponto de vista, mudando ou não pensa
mento anterior. 

Neste sentido, Sr. Presidente, com ba
se no Regimento Interno, art. 310, com
binado com o 350, solicitamos seja o pre
sente Projeto encaminhado à Comissão 
de Legislação Social, para o exame das 
razões aqui aduzidas. . . 

É o requerimento que encaminhamos à 
Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
_.:_ Sobre a mesa, requerimento que v.ai 
ser lido pelo Sr. !.o-secretário. 

É lido o .seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 277, de 1975 

Nos termos do art. 350, combinadô com 
a alínea b do art. 310 do Regimento In
terno, requeiro adiamento da votação do 
Projeto de Lei do Senado n.0 16, de 1974, 
constante do item 1 da pauta, a fim de 
que seja encaminhado ao reexame da 
Comissão de Legislação Social. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 
1975. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em votação o requerimento. 

O SR. RUY SANTOS- Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para encaminhar a vo
tação. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o nobre Senador Ruy 
santos, para encaminhar a votação. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, quero declarar a V. Ex.8 

que voto a favor do requerimento. Devo 
esclarecer ao nobre Senador Nelson Car
neiro e ao nobre Líder Franco Montara. 
que essa informação do Ministério da 
Previdência Social é do dia 23 de setem
bro do ano passado. E vem sendo norma 
da liderança que responde pela Ordem 
do Dia, neste ano, mandar .aos relatores 
o pensamento do Ministério sobre todas 
as proposições. Claro que envio para que 
os relatores conheçam essas razões e as 
aceitem ou não. Mas, é norma que adoto 
a todos eles - .acho que alguns Membros 
de Comissão têm tido oportunidade, aqui, 
de receber essa informação que mando -
para uma orientação técnica de quem es
tá dentro do fato. Mas voto a favor desse 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa,) 

Aprovado. 

De acordo com a deliberação do Plená
rio, a matéria será retirada da Ordem 
do Dia, para o reexame solicitado. 

-Item 2 

Discussão, em turno único, daRe
dação Final (oferecida pela Comis
são de Redação em seu Parecer n.0 

193, de 1975) do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 1, de 1975 (N.0 1-B/75, 
na Câmara dos Deputados), que 
aprova decisão do Presidente da Re
pública que ordenou a execução do 
ato que concedeu reajustamento de 
proventos ao servidor aposentado 
Darcy dos Santos Ribeiro, Tesourei
ro-Auxiliar do Quadro de Pessoal 'da . 
Marinha. 

Em discussão a redação fin.al. . 

Não havendo quem queira discuti-la, 
vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Encerrada a discussão, a redação tinal 
é considerada definitivamente .aprovada, 
nos termos do art. 359 do Regimento In
terno. 

o Projeto vai à promulgação. 

li: a seguinte a redação final aprovada: 
Redação final do Projeto de De

creto Legislativo n,0 1, de 1975 (n.0 

1-B/75, na Câmara dos Depuatdos.) 
F.aço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos termos do art. 72, § 7.0, da 
Constituição, e eu, Presidente do Senado 
Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.o , de 1975 

Referenda o ato do Presidente da 
República que concedeu reajusta
mento -de proventos ao servidor apo
sentado Darcy dos Santos Ribeiro~ 
Tesoureiro-Auxiliar do · Quadro de 
Pessoal do Ministério da Marinha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - É referendado o ato do Pre

sidente da República que concedeu rea
justamento de proventos ao servidor 
aposentado Darcy dos Santos Ribeiro, 
Tesoureiro-Auxiliar do Quadro de Pes
soal do Ministério da Marinha. 

Art. 2.0 -Este Decreto Legislativo en
tra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 3 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmara n.O 171, 
de 1974 (n.0 1.679-B/73, na Casa de 
Origem), que declara Antônio Car
los Gomes patrono da música no 
Brasil, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 44, 
de 1975, da Comissão 
- de Educação e Cultura. 

A discussão do presente Projeto foi 
adiada, em virtude do requerimento 
aprQV:?.do em plenário, quando de sua 
inclusão na Ordem do Dia da Sessão de 
4 de junho corrente. 

O Regimento Interno, entretanto, no 
§ 2.o do art. 310, permite o segundo adia
mento, por prazo não superior a trinta 
rUas. Com esse objetivo, foi encaminhado 
à mesa requerimento que será lido pelo 
Sr. Lo-secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 278, de 1975 

Nos termos do art. 310, alínea c, do 
Regimento Interno, requeiro adiamento 
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da discussão do Projeto de Lei da Câ
mara n.0 171, de 1974 (n.0 1.679-B/73, na 
Casa de origem), que declara Antônio 
Carlos Gomes Patrono da Música no Bra
sil, a fim de ser· 'feita na Sessão de 27 
de agosto de 1975. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 
1975. - Ray Santos. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com a deliberação do Ple
nári·o, a matéria figurará na Ordem do 
Dia da Sessão do dia 27 de agosto pró
ximo. 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Vai-se passar à votação do Requeri

mento n.o 273, lido no Expediente, de 
urgência para o Projeto de Lei da Câ
mara n.0 2, de 1974. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à 
apreciaçãO' da matéria. 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 2, de 1974 
(n.0 1.207-B/73, na Casa de origem), 
que estabelece área de atuação da 
SUDENE, tendo 
PARECER, sob n.0 182, de 1975, da 
Comissão 
- de Assuntos Regionais, favorável, 

com voto em separado do Sr. Se
nador Gilvan Rocha e dependen
do de parecer da Comissão de 
Finanças. 

Solicito ao nobre Senador Ruy Santos 
o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o nobre Deputado Ma
noel de Almeida apresentou, na Câmara, 
o Projeto de Lei n.0 1.207 incluindo "na 
área de atuação da SUDENE todo o ter
ritório dos Municípios de Manga, São 
Francisco e Januário já incluídos na zona 
denominada Polígno das Secas", embora 
em parte; este Projeto, aprovado na ou
tra Casa, após pareceres favoráveis de 
t·odas as Comissões, subiu ao Senado, 
onde obteve par~er favorável da Co
missão de Assuntos Regionais, com voto 
em separado do nobre Senador Gilvan 
Rocha. Incluído na Ordem do Dia, o no
bre Senador Helvídio Nunes requereu, e 
o plenário aprovou, que fosse ouvida a 
Comissão de Finanças, onde me foi dis
tribuído. 

O Regimento Interno do Senado, ao 
firmar a competência da Comissão de 
Finanças, art. 108, diz caber-lhe opinar 
sobre: 

''Art. 108 - • e • • I I I 1 1 I 1 1 1 I 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 

VII- qualquer matéria, mesmo pri
vativa da outra Comissão desde que, 
imediata ou remotamente, inflúa na 
despesa ou receita pública, ou no 
patrimônio da União". 

A minha opinião é que, nem imediata, 
nem remotamente, a matéria em exame 
influi na despesa ou na receita pública, 
ou no patrimônio; a não ser que a re
ceita local tudo indica que melhorará 
c·om a assistência do órgão setorial, e 
que lá sejam feitas despesas. Estas po
rém, são as das verbas globais, e a re
ceita, a que se refere o dispositivo é a 
decorrente de aumento de imposto. Ana
lisemos, porém, a proposição, fugindo, 
embora, um pouco, à importância da Co
missão de Finanças. 

3. Quando o Projeto esteve na Or
dem do Dia, foram apresentados vários 
argumentos, a favor da sua rejeição: 

a) que Minas Gerais não está no 
N<Jrdeste; 
b) que se está sacrificando a Região 
Nordestina com a ampliação do Po
lígono. 

Realmente, Minas não está no Nor
deste, como a Bahia e Sergipe sempre 
,foram Leste, como o Maranhão, ante
riormente, integrava o Norte. O Polígno 
das Secas, porém, que, inicialmente, 
tinha uma configuração regular, foi se 
ampliando no correr do tempo, passando 
do Piauí, incorporando Bahia e Sergipe 
e chegando ao Norte de Minas. Mais 
ainda: na sua apresentação inicial nem 
mesmo as áreas litoraneas dos estados 
nordestinos o integravam. Apurou-se 
contudo, que o Polígono era das Secas, 
e havia seca além das suas linhas. E se 
havia secas, para fora do primitivo Po
lígono, justo que fossem atendidos ou
tras regiões, atingidos pelo mesmo fla
gelo. 

4. No mérito: parte dos territórios 
dos municípios mineiros de Manga, São 
Francisco e Januária já se encontra in
corporado ao Polígono das Secas; acon
tece ainda que a sede do Banco Nordeste 
na área se encontra na cidade de Ja
nuária, localizada na parte do município 
que ora se busca incorporar à atuação 
da SUDENE. Filho da região sanfran-
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ciscana, conheço, por j â ter passado por 
lá, a pobreza em que vive sua população, 
carente do amparo de um órgão como a 
SUDENE; e pobrtJza decorrente da seca. 
Se parte dos municípios já integra o 
P-olígono, justo que o mesmo se verifique 
com a outra parte. 

Discussão, em turno único, do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado n.O 8, de 1972 -
Cómplementar, (n.O 1. 733-B/73, na 
Câmara dos Deputados), que dispõe 
sobre a forma de fiscalização finan
ceira, pelo Congresso Nacional, dos 
órgãos da Administração Pública 
(dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição e Justiça e 
de Finanças). 

É meu parecer, salvo melhor juizo. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O parecer da Comissão de Finanças 
é favorável. 

Completada a instrução da matéria, 
pas.sa-se à sua apreciação. 

Em discussão o Projeto. 
Não havendo quem queira discuti-lo, 

vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
O.s Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.o 2, de 1974 

(N.o 1.207-B/73, na Casa de origem) 

Estabelece área de a.tuação da 
SUDENE. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Considera-se área de atua

ção da SUDENE todo o território dos 
municípios de Manga, São Francisco e 
Januária, já incluídos na zona denomi
nada Polígono das Secas. 

Art. 2. 0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. · 

O SR. PRESIDENTE (Mag-alhães Pinto) 
- Vai-se passar, agora, à votação do 
Requerimento n.0 274, lido no Expedien
te, de urgência para o Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado n.0 8, de 1972. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. Pausa.) 
Aprovado. 
De acordo com o voto do Plenário, pas

sa-se à apreciação da matéria. 

Solicito ao nobre Senador José Lin
doso o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, em 1972, foi apre
sentado ao Senado Federal o Projeto de 
Lei n.0 8, subscrito pelos Senadores Ma
galhães Pinto, Aciolly Filho, Daniel 
Krieger, Ney Braga e Filinto Müller, 
dispondo sobre a forma de fiscalização 
financeira, pelo Congresso Nacional, dos 
órgãos de administração pública, abran
gendo autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 

Essa proposição fora elaborada por 
um Grupo de Trabalho, designado pelo 
então Presidente do Senado, Senador 
Petrônio Portella e do seu teor discor
dara o nobre Senador Nelson Carneiro, 
integrante do referido Grupo e que, por 
isso, não a subscreveu. 

Ao se discutir o Projeto, então apre
sentado como Lei Complementar, na 
Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado foi, ali, preliminarmente apro
vado, na base do Parecer do Senador 
José Augusto que o considerou de acordo 
com a mais perfeita forma jurídico
constitucional. 

O Sr. Senador Nelson Carneiro ofere
ceu através de longo Voto em Separa
do, 'um Substitutivo, com a versão de 
Projeto de Decreto Legislativo, pois, en
tendendo que a proposição, além de não 
regulamentar o art. 45 da Constituição, 
deveria ser objeto de um Decreto Legis
lativo ou de Lei Ordinária, mas, não de 
Lei Complementar. 

Diante desses elementos oferecidos ao 
debate, e por sugestão do Senador Wil
son Gonçalves, que realçou a significa
ção da matéria e a necessidade de mais 
acurada reflexão, o Relator foi incum
bido de, recolhendo as sugestões que se 
lhe quisesse oferecer, reexaminar a ma
téria e o fez, apresentando o Parecer 
n.0 637, de 1973, que concluía por um 
Substitutivo, onde foram acolhidas, par-
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cialmente, sugestões do Senador Nelson 
Carneiro, que na oportunidade ainda 
se pronunciou· através de Voto' em Se~ 
parado, propondo .diversas emendas. 

Na Comissão de Finanças, o Relator, 
Senador Virgílio Távora, acolheu o 
Substitutivo da Comissão de Constitui:.. 
ção e Justiça com emendas aos seus 
arts. 2.0 e 3.o · 

Em fins de 1973, era o mesmo subme
tido à revisão da Câmara dos Depu
tados. 

Em maio do corrente ano, retornou 
ao Senado, nos termos do Substitutivo 
n.0 1. 733/73, que ora é objeto do exame 
revisor da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

No ângulo constitucional, o ponto re
levante da discussão reside na indaga
ção sobre se o Projeto deve ser o ins
trumento jurídico referido no art. 45 da 
Constituição ou terá de se limitar ao 
campo de ação desenhado pelo art. 70 
e parágrafos, da Carta Constitucional. 

O art. 45 da vigente Constituição é 
historicamente o art. 5.o da Emenda 
à Constituição de 1946, de n.0 17, que 
determinou fosse acrescido ao art. 65 
daquela Constituição o seguinte pará
grafo: 

"Parágrafo único - A Lei regulará 
o processo de fiscalização pela Câ
mara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, dos atos do Poder Executi
vo e da administração descentrali
zada." 

Por outro lado, cumpre esclarecer que 
na Constituição de 1946, não havia nor
ma da mesma natureza daquela confi
gurada no art. 70 da vigente Lei Maior. 

O art. 45 da atual Constituição re
produz, integralmente, aquele parágrafo 
único. 

Com a exegese do nosso Direito Cons
titucional, deparamos com uma série de 
normas prevendo ou possibilitando, em 
situações diversas, o controle e fiscali
zação do Congresso. Diríamos que é 
hoj'e, na perspectiva de constituciona
lismo moderno, uma nova e positiva an
gulação. Mas, o controle e a fiscalização 
do Parlamento não se exaure no terreno 
da matétia financeira, como veremos. 

Os atos do Poder Executivo e da ad
ministração indireta, de que trata o 
art. 45, são objeto de atuação do Con
gresso como podemos exemplificar. 

I- No campo político-partidário, me
diante: 

a) Declaração de Procedência de acusa
ção contra Presidente da República 
(art. 40, I); . 

b) julgamento do Presidente da Re
pública, Ministros de Estado, Procura-
dor-Geral da República; . 

c) debates de Plenário com vista a in
fluir na formação da opinião pública; 

d) privilégios regimentais da Lide
rança; 

e) Comissões Parlamentares de Inqué
rito; 

f) convocação de Ministros de Estado. 
II - No campo técnico-legislativo, 

mediante: 
a) iniciativa de Projetas de Lei de 

controle, de fiscalização; 
b) discussão de Projetas de Lei em 

geral, alteração e rejeição; 
c) rejeição de Decreto-Lei; 
d) autorização de empréstimo, opera-' 

ções ou acordos externos (art. 42, III). 
III - No campo técnico-administra

tivo, mediante: 
a) debates nas Comissões Técnicas 

com Ministros e altas autoridades; 
b) pedidos de informação (art. 30, le

tra d da Constituição); 
c) simpósios para estudos com a par

ticipação de autoridades. 

IV - No campo financeiro e· orçamen
tário, mediante: 

a) aprovação do Orçamento e dos 
Planos Nacionais de Desenvolvimento; 

b) controle interno- pelas Comissões 
de Fiscalização, acompanhamento orça
mentário e tomada de contas; 

. c) controle externo -· pelo Tribunal 
de Contas, como órgão auxiliar do Con
gresso. 

Entendo que o princípio previsto no 
art. 45 é geral e pode ser objeto de vá
rias leis, se o Congresso necessitar de 
explicitá-los e discipliná-los. Ele no seu 
alcance político envolve, inclusive, o 
art .. 70, que, considerando a natureza da 
matéria, tem o objetivo especifico de es
tabelecer formas específicas para a fis
calização financeira. 

! : 
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Não é limitado, portanto, pelo dispos
to no art. 70 da Constituição que dispõe 
impréstimos especificamente sobre fis
calização financeira e orçamentária da 
União pelo Congresso, através do con
trole externo, abrangendo também esse 
controle a todos os responsáveis por 
bens e valores públicos. 

O Projeto de Lei ora em discussão, 
através da forma de controle externo es
tabeleeido no art. 70 da Constituição, 
alarma não só a administração direta, 
mas, todas as modalidades pela qual 
opera a administração indireta. 

Desse modo, somos pela aprovação do 
Projeto, por reconhecer a sua constitu
cionalidade e jui'idicidade com . as se
guintes Emendas: 

EMENDA N.o 1 
Destaque-se, para rejeição, o art. 7.o e 

parágrafos, pelas seguintes razões. 
O § 1.0 do art. 82 do Decreto-lei n.0 200, 

de 25 de. fevereiro de 1967, estabelece 
um prazo máximo de até 180 dias, do 
encerramento do exercício financeiro, 
para o levantamento das tomadas de 
contas. Dispõe, ainda, que antes de se
rem submetidas ao pronunciamento do 
Ministro de Estado, dos dirigentes de 
órgãos da Presidência da República ou 
da autoridade a quem estes delegarem 
competência, terão sua regularidade 
certificada pelo órgão de auditoria. 

Como a matéria já está regulada em 
lei, propomos a supressão do art. 7.0 e 
de seus parágrafos, para que prevaleça 
a norma já estabelecida no Decreto-Lei 
n.o 200/67. 

EMENDA N.o 2 

(De técnica legislativa) 
Os §§ 1.0 e 2.0 do art. 3 devem ser 

alterados na sua disposição numérica, 
pela natureza da matéria. Assim, o § 2.0 

deverá ser o 1.0 e o 1.0 ·do Projeto de
verá ser o 2.0 É matéria· de técnica le
gislativa. 

EMENDA N.o 3 
Destaque-se, para rejeição, o art. 12 

O art. 12 estabelece que "a falta de 
cumprimento de qualquer das obriga
ções, constantes desta Lei implica em 
crime de responsabilidade, na forma da 
legislação vigente. 

Ora a Lei n.0 1. 079, de 10 de abril de 
1950, se define os crimes de responsa-

bilidade e regula o respectivo processo 
e julgamento, somente contra o Presi
dente da República, os Ministros de Es
tado, Ministro do Supremo' Tribunal 
Federal e Procurador-Geral da Repú-
blica. · 

É injurídica o artigo quando se sabe 
que a lei vai abranger, também, o uni
verso da administração indireta e não 
pode indeterminadamente, envolver pes
soas diversas das ali previstas. 

Relativamente aos gastos de empresas 
públicas já existem os dispositivos ·das 
Leis Penais. 

É o Parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o nobre Senador Vir
gílio Távora para proferir o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, quando da tra
mitação, por esta Casa, do Projeto de Lei 
do Senado n.0 8, ensejo tivemos, da Co
missão de Finanças ser seu relator. 
De então, acolhemos emenda Substitu
tiva da nobre Comissão de Constituição 
e Justiça, acrescentando-lhe subemenda 
que a tornava mais abrangente. Indo 
à Câmara, o ·Projeto recebeu, por sua 
vez, Emenda Substitutiva, melhorando 
altamente o trabalho do Senado; e vem 
agora, à apreciação desta Comissão; por 
coincidência, no momento, cabe-nos re
latar o assunto, com a chancela, agora, 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela palavra do eminente Senador José 
Lindos o. 

Subscrevemos as considerações aqui 
feitas sobre a justeza do .Substitutivo da 
Câmara, e ao mesmo tempo a ele ofe
recemos as mesmas restrições quanto à 
colocação dos §§ 1.0 e 2.0 do art. 3.0 , 

que uma boa técnica legislativa exige 
serem trocados, permanecendo o seu in
tegral teor. Quanto ao art. 7.0 , Sr. Pre
sidente, estamos de pleno acordo, pois 
a matéria está regulamentada no Decre
to-Lei n.o 200, de 25-2-67, art. 82, que é 
a nossa lei maior, no assunto. Está mui
to bem regulamentada. Também esta
mos, como a Comissão de Constituição 
e Justiça, pela sua rejeição. 

E mais ainda, pela supressão do 
art. 12, já que a falta de cumprimento 
de qualquer das obrigações constantes 
dessa lei, a implicar em crime de res
ponsabilidade, na forma da legislação 
vigente, teria um sentido absolutamente 
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díspar, injusto e insustentável. A lei de 
responsabilidade . disciplina a autorida
de, a culpabilidade dos maiores, isto é, 
do Presidente da República, dos Minis
tros de Estado e do Procurador-Geral da 
República; o Código Penal, dos demais. 
Assim, não vemos como conservar este 
inciso dentro do diploma legal. 

Em síntese, somos pela aprovação das 
três Emendas apresentadas pela Comis
são de Constituição e Justiça, pela voz 
do eminente Senador José Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A Comissão de Constituição e Justiça 
conclui favoravelmente ao Substitutivo, 
com a apresentação de dois destaques, 
para rejeição dos arts. 7.0 e 12 do Subs
titutivo e de Emenda, quanto à técnica 
legislativa, alterando a posição dos §§ 1.o 
e 2.0 do art. 3.0 

A Comissão de Finanças é favorável 
ao Substitutivo e às Emendas da Comis
são de Constituição e Justiça. 

Completada a instrução da matéria, 
passa-se à sua apreciação. 

Em discussão o Substitutivo e as 
Emendas. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Tem a palavra o nobre Senador Nel
son Carneiro, para discutir. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. 
Presidente, tive a honra de integrar a 
Comissão Especial que primeiro exami
nou essa importante matéria. 

Mais tarde, na Comissão de Constitui
ção e Justiça, proferi dois votos em se
parado. Num deles, o último, ao Subs
titutivo do nobre Senador José Augusto, 
que tanto honrou esta Casa, acentuei 
que ele deveria ser, repetindo as pala
vras de S. Ex.a: "um primeiro passo no 
longo caminho que, certamente, no 
futuro a matéria irá percorrer no sen
tido de seu aprefeiçoamento, oriundo de 
sua aplicação prática". 

Minha divergência fundamental com 
o Relator e com a Comissão, Sr. Presi
dente, residia em que o projeto era res
trito, dizia respeito apenas à fiscaliza
ção através do art. 72 da Constituição, 
mas deixava de lado a fiscalização mais 
ampla, outorgada ao Poder Legislativo, 
pelo art. 45 da Emenda Constitucional 
n.0 1, de 1969; e lembrava eu o estudo 
feito em companhia do saudoso Minis-

tro Milton Campos, ao percorrer as di
versas democracias do mundo, para 
acentuar que essa fiscalização dos atos 
de administração pública, em toda a 
sua amplitude, substituía em grande 
parte a perda do poder legiferante que 
marcava os Parlamentos modernos. 

Acolho, Sr. Presidente, as sugestões 
ora trazidas, apenas como o passo ini
cial numa caminhada que não podemos 
interromper, para tornar efetiva essa 
fiscalização, não só aquela com base no 
art. 72 da Constituição, mas, também, 
e principalmente, a fiscalização ampla 
de todos os atos da Administração in
terna e subordinada, das Autarquias e 
das Sociedades de Economia Mista, que 
são objeto do art. 45 da Emenda Cons
titucional n.o 1. 

Frisei, até, naquela oportunidade, que 
a Constituição de 1969 dava poderes ain
da mais extensos ao Poder Legislativo, 
do que a de 1967. 

Ao dar o meu voto favorável ao Pro
jeto, faço-o como aprovação do primeiro 
passo, porque acredito que, em breve, o 
próprio Congresso Nacional comple
mentará a sua iniciativa de hoje, fazen
do aprovar um Projeto mais amplo, re
lativamente à faculdade conferida pelo 
art. 45 da Constituição. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 
fazer uso da palavra, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Passa-se à votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será 

lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 279, de 1975 

Nos termos do art. 321 do Regimento 
Interno, requeiro votação em globo do 
Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado n.0 8, de 
1972-Complementar (n.o 1. 733-B/73, na 
Câmara dos Deputados), que dispõe so
bre a forma de fiscalização financeira, 
pelo Congresso Nacional, dos órgãos da 
Administração Pública. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Nos termos do art. 328, do Regimento 
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Interno, por se tratar de Projeto de Lei 
Complementar, exigindo quorum especial 
para a sua aprovação, a votação deverá 
processar-se nominalmente. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem 
os seus respectivos lugares. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente peço a palavra, para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Tem a palavra o nobre Senador Fran
co Montoro, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores; apesar da bre
vidade de tempo que houve para o exa
me do Projeto encaminhado pela Câmara 
dos Deputados, a Bancada do MDB vo
tará favoravelmente, destacando a sua 
importância não só para a administra
ção pública, como para as entidades di
reta ou lndiretamente a ela vinculadas. 

Esta matéria, Sr. Presidente, represen
tou uma das preocupações maiores da 
Oposição como também de inúmeros re
presentantes da Maioria. 

Trata-se de assegurar aquela fiscaliza
ção que deve ser exercida, sobre a admi
nistração pública, pelo Tribunal de Con
tas, ou em alguns casos, pelo Congresso, 
através daquele órgão. 

Entre os itens dessa fiscalização, in
clui-se, como assunto da maior relevân
cia, o das empresas em que o Poder Pú
blico tenha capital majoritário ou ex
clusivo. 

A matéria foi amplamente debatida. 
Existe em andamento, nesta casa, alguns 
Projetas dispondo sobre o assunto. En
tre eles,' mencionamos o Projeto de Lei 
n.0 72/73, de nossa iniciativa, com todos 
os pareceres favoráveis. Esse Projeto es
tabelece que: 

"Ficam submetidas à fiscalização fi
nanceira dos Tribunais de Contas as 
pessoas jurídicas de Direito Privado, 
em que o Poder Público participe 
como acionista exclusivo ou majori
tário." 

Sem prejuízo de eventuais medidas 
que, oportunamente, a Oposição apre
sentará, para o aperfeiçoamento do di
ploma que está sendo, neste momento, 
submetido ao Congresso, votaremos, em 
regime de urgência, esta matéria, pela 
sua profunda significação e importância 
para a vida pública. brasileira. 

Este o ponto-de-vista do Movimento 
Democrático Brasileiro, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, peço a palavra para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao Líder da 
Maioria, Senador Petrônio Portella, para 
encaminhar a· votação. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, a Aliança Renovadora .Na
cional aprova integralmente os termos 
do parecer aqui proferido pelo nobre Se
nador José Lindoso, fazendo significar a 
importância do ato que, dentro em pou
co, pretendemos ultimar nesta casa. 

Como Presidente do Senado e, conse
qüentemente, do Congresso Nacional, to
mamos as primeiras medidas relativa
mente à matéria, contando, naquela 
oportunidade com os subsídios valiosos 
de V. Ex.a, que integrava a Comissão, Sr. 
Presidente, o assunto teve desdobramen
tos naturais e ensejou ampla discussão 
nesta Casa e na Câmara dos Deputados, 
culminando ali com a apresentação do 
Substitutivo, que ora nos é dado aprovar. 

Devo esclarecer, Sr. Presidente, que, 
como Presidente Nacional da ARENA, 
pedi ao Líder do nosso Partido, naquela 
Casa, que providenciasse a urgência, a 
fim de que delongas maiores não hou
vesse na tramitação da matéria, toman
do, no Senado, igual iniciativa. 

Pelos motivos aqui já acentuados, in
clusive, pelo nobre Líder da Minoria e, 
principalmente, pelo Relator, considero 
de capital importância este assunto, que, 
tenho certeza, há de merecer o voto unâ
nime desta Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Passa-se à votação global do SubSti
tutivo, ressalvadas as Emendas da Co
missão de Constituição e Justiça, de des
taque para rejeição dos arts. 7.0 e 12, e 
de alteração da numeração dos §§ 1.0 e 
2.0 do art. 3.0 

' A votação deve ser feita pelo processo 
nominal, através do aparelho eletrônico. 

Em votação. (Pausa.) 

Os Srs. Lideres já podem votar. 
(Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.) 
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RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. SENADORES: 

Petrônio Portella --Líder da ARENA· 
Franco Montoro- Líder do :MDB; Alte~ 
vir Leal - Arnon de Mello - Augusto 
Franco -Daniel Krieger - Dinarte Ma
riz - Domício Gondim - Fausto cas
telo-Branco - Gustavo Capanema -
Heitor Dias - Helvídio Nunes - Hen
rique de La Rocque - Italívio Coelho -
Jarbas Passarinho - Jessé Freire -
João Calmon - José Lindoso - José 
Sarney - Lourival Baptista - Luiz Ca
valcante - Luiz Viana- Matos Leão -
Mendes Canale - Orlando Zancaner 
Osires Teixeira - Otair Becker - Paulo 
Guerra - Saldanha Derzi - Virgílio Tá
vora - Wilson Gonçalves - Benjamim 
Farah - Dirceu Cardoso - Evandro 
Carreira - Itamar Franco - Lázaro 
Barboza- Leite Chaves- Marcos Frei
re - Mauro Benevides - Nelson Carnei
ro -Orestes Quércia- Paulo Brossard 
- Roberto Saturnino - Ruy Carneiro -
Accioly Filho. 

RESPONDE A CHAMADA E VOTA 
"NÃO" O SR. SENADOR Tarso Dutra .. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Votaram "SIM" 45 Srs. Senadores e 
"NÃO" 1 Sr. Senador. o Substitutivo foi 
aprovado. 

Passa-se à votação das Emendas da 
Comissão de Constituição e Justiça, con
substanciando dois destaques para rejei
ção de partes do Substitutivo e alteração 
na numeração de parágrafos do art. s.o 

Em votação. Os Srs. Líderes já podem 
votar. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.) 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. SENADORES: 

Petrônio Portella - Líder da ARENA; 
Franco Montoro- Líder do MDB; Accio
Iy Filho - Altevir Leal - Arnon de Mel
lo - Augusto Franco - Daniel Krieger 
- Dinarte Mariz - Domício Gondim -
Gustavo Capanema - Heitor Dias -
Helvídio Nunes - Henrique de La Roc
que - Italívio Coelho - Jarbas Passa
rinho - Jessé Freire - João Calmon -
José Lindoso- José Sarney- Lourival 
Baptista- Luiz Cavalcante - Luiz Via
na- Mattos Leão- Mendes Canale
Orlando Zancaner - Osires Teixeira 
- Otair Becker- Paulo Guerra- Sal
danha Derzi - Tarso Dutra - Virgílio 

Távora - Wilson Campos - Wilson 
Gonçalves - Dirceu Cardoso - Evandro 
Carreira - Itamar Franco - Lázaro 
Barboza- Leite Chaves- Marcos Frei

're - Mauro Benevides - Nelson Carnei-
ro - Orestes Quércia - Paulo Brossard 
~ Roberto Satuniino - Ruy Carneiro. 

Votaram "SIM" 45 Srs. Senadores; não 
ocorrendo voto em contrário. 

Aprovados o Projeto e as Emendas, a 
matéria vai à Comissão de Redação para 
sua redação final. 

Sobre a mesa, redação final de matéria 
em reg'ime d.e urgência que será lida pelo 
Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 

PARECER 
N.0 257, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen-
. tand!o a redação final do Projeto de 
Lei do Senado n.0 8, de 1972 (núme
ro 1. 733-B/73, na Câmara dos Depu
tados). 

Relator: Sr. Virgíli() Távora 

A Comissão apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n.0 8, de 
1972 (n. 1. 733"B/73, na Câmara dos 
Deputados), que dispõe sobre a fiscali
zação financeira e orçamentária da 
União, pelo Congresso Nacional, e dá ou
tras providências. 

Sala das Comissões, em 27 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Virgílio Távora, Relator - Mendes Ca
nale - Orestes Quércia. · 

ANEXO AO PARECER 
N.0 257, de 1975 

Redação final do Projeto de Lei 
do Senado n.0 8, de 1972 (número 
1. 733•B/73, na Câmara dos Depu
tados), que dispõe sobre a fiscaliza
ção financeira e ocçamentária da 
Un,ião, pelo C'ongTesso Nacional, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o - O Congresso Nacional, atra
vés da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, exercerá a fiscalização fi
nanceira e orçamentária da União, me
diante o controle externo, com o auxílio 
do Tribunal de Contas da União, na for
ma do art. 70 da Constituição Federal. 
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Art. 2.0 - O controle externo compre
enderá: 

I - A apreciaçao das contas do Pre
sidente da República; 

II - O desempenho das funções de 
auditoria financeira e orçamentária; 

III- O julgamento das contas dos ad
ministradores e demais responsáveis por 
bens e valores públicos; 

Parágrafo único - No exercício das 
atribuições previstas neste artigo, o Tri
bunal de Contas da União praticará os 
atos previstos na Constituição, nesta lei 
e nas que dispuserem sobre sua compe
tência e jurisdição. 

Art. 3.0 - A Câmara dos Deputados ou 
o Senado Federal, por deliberação do 
Plenário e por iniciativa das Comissões 
de Fiscalização Financeira e Tomada de 
Contas ou de Finanças, respectivamente, 
poderá requisitar ao Tribunal de Contas 
da União: 

I - Informações sobre as contas dos 
órgãos e entidades da administração fe
deral sujeitos ao seu julgamento; 

II - Cópias de relatórios de inspeções 
realizadas e respectivas decisões do Tr'i
bunal; 

III - Balanços das entidades da ad
ministração indireta sujeitas à aprecia
ção do Tribunal; 

IV - Inspeção em órgãos ou entidades 
de que trata o item I, quando o rela
tório de auditoria e respectivo certificado 
a.pontarem irregularidades nas contas. 

§ 1.o- Quando a iniciativa pertencer a 
Deputado ou Senador, será obrigatoria
mente ouvida, antes de sua apreciação 
pelo Plenário, a Comissão Técnica per
tinente a que se refere o caput deste ar
tigo. 

§ 2.o - As informações de que trata 
este artigo deverão ser prestadas dentro 
de 30 (trinta) dias e a inspeção deverá 
ser realizada no prazo de 90 (noventa) 
dias, salvo prorrogação que deverá ser 
previamente pedida à casa do Congresso 
que tenha solicitado a providência. 

Art. 4.o - o pedido de informação, a 
inspeção, a diligência ou a investigação 
que envolverem atos ou despesas de na
tureza secreta serão formulados e aten
didos com observância desta classifica
ção, sob pena de responsabilidade de 
quem a violar, apurada na forma da lei. 

Art. 5.0 - No exercício de suas atribui
ções, o Tribunal de Contas da União, 
quando julgar necessário, representará 
ao Congresso Nacional sobre irregulari
dades ou abusos por ele verificados, com 
indicação dos responsáveis. 

. 1.0 - Na hipótese da aplicação de 
sanções pelo Tribunal de Contas da 
União, nos casos em que julgar desneces
sário a representação, este dará ciência 
ao Congresso Nâcional, para conheci
mento da Comissão Técnica respectiva. 

§ 2.0 - Recebida a representação, o 
Presidente da Câmara dos Deputados a 
distribuirá à Comissão de Fiscâlização 
Financeira e Tomada de Contas, que 
emitirá parecer, concluindo pela apre
sentação de Projeto de Decreto Legisla
tivo. 

Art. 6.0 - Os processos de tomada de 
contas serão julgados pelo Tribunal de 
Contas no prazo de 6 (sets) meses, a 
contar do seu recebimento, salvo situa
ções excepcionais, reconhecidas pelo ple
nário do Tribunal. 

Art. 7.0 - As entidades públicas com 
personalidade jurídica de direito priva
do, cujo capital pertença, exclusiva ou 
majoritariamente, à União, a Estado, ao 
Distrito Federal, a Município ou a qual
quer entidade da respectiva administra
ção indireta, ficam submetidas à fisca
lização financeira do Tribunal de Contas 
competente, sem prejuízo do controle 
exercido pelo Poder Executivo. 

§ 1.0 - A fiscalização prevista neste 
artigo respeitará as peculiaridades de 
funcionamento da entidade, limitando
se a verificar a exatidão das contas e a 
legitimidade dos ates, e levará em conta 
os seus objetivos, natureza empresarial e 
operação segundo os métodos do setor 
privado da economia. 

§ 2.o - É vedada a imposição de nor
mas não previstas na legislação geral ou 
específica. 

Art. s.o- Aplicam-se os preceitos des
ta Lei, no que couber, às fundaçõe~ i!ls
tituídas ou mantidas pelo Poder Publico. 

Art. 9.o - os Tribunais de Contas, no 
exercício da fiscalização referida no ar
tigo a.o, não interferirão na politica ado
tada pela entidade para a consecução 
dos objetivos estatutários e contratuais. 

Art. 10- No julgamento das contas, os 
Tribunais de Contas tomarão por base 
o relatório anual, os balanços relativos 
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ao encerramento do exercício, assim co
mo, os certificados de auditoria e o pa
recer dos órgãos que devem pronunciar
se sobre as contas. · 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação; revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Achando-se em regime de urgência a 
proposição cuja redação final .acaba de 
ser lida, deve esta ser submetida à ime
diata apreciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

usar da palavra p.ara discuti-la, vou en
cerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. O Projeto vai à san

ção. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Wilson Campos. 
O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presi

dente e Srs. Senadores a utilização dos 
meios de comunicação, como instrumen
to da "guerra psicológica" já completou 
quarenta anos, vem do tempo da ascen
ção hitlerista. Mas, nos últimos quinze 
anos, com a televisão atingindo, instan
taneamente, palavra e imagem, o recesso 
dos lares, .as armas da distorção e da 
mentira tornam-se quase invencíveis. 

Em conferência proferida no auditório 
d~ Igreja Baptista da Vila Mariana, em 
S.a.o Paulo, _no programa "O Brasil pre
ciSa de voce" sobre os processos de alie
nação da agressão psicológica pelos meios 
de comunicação, o Comandante do II 
Exército, General Ednardo D'Avila de 
Mello demonstrou sua eficácia destrutiva 
e a dificuldade em combatê-la. 

Citou um caso: certa senhora denun
ciara ao Presidente da República uma 
agressão sofrida pelo seu marido, que 
tivera a arcada dentária arrebentada no 
Quartel do II Exército. Verificou-se, no 
ex.ame de corpo delito, que a suposta ví
tima usava uma ponte dentária, pro
vando-se, no interrogatório, ter sido a 
carta redigida pelo advogado, para colher 
efeitos publicitários. Mas o desmentido, 
apoiado na verdade dos f.atos, não teve 
a mesma divulgação da notícia falsa. 

Essa "agressão psicológica" vulnera a 
honra, violenta a dignidade pesso,al e 
nenhum procedimento penal, ou civil, 
possibilita a reparação total do mal pro
duzido. 

A conferência do General D'Avila de 
Mello mereceria transcrição nos Anais 
desta Casa, como .advertência; para que 
a proliferação do método e a dissemina
ção do sistema não atinjam o País intei
ro, acobertado pela impunidade, pela dis
plicência e pela omissão. 

Esta apreci.ação preliminar, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, vem a propó
sito da campanha jornalística, instau
rada neste País contra a minha pessoa, 
numa ato.arda violenta, mentirosa, ca
luniosa e de baixo nível, em articulação 
unitária, com a mesma origem e propó
sito inconfessáveis. 

As origens da intriga 

Como se articulou e se orientou a cam
panha difamatória? 

Tive ,a desventura ou a coragem de 
combater a alienação do Jornal do Co
mércio, de Recife, com o sadio propósito 
de manter, em mãos pernambucanas, or
ganização que se criara e se desenvolvera 
na região. 

Procurei preservá-la sob administração 
lcc.al, como da intenção e do desejo dos 
pernambucanos. · 

A análise e a denúncia do fato que 
agora vou relatar, não me pertencem, 
mas são da responsabilidade do jornal 
Tribuna da Imprensa, de 11-6-75, pág. 3 
onde se lê: 

"O C,aso do Senador Wilson Campos 
está assumindo aspectos revoltantes. 
Montaram um sistema de pressões e 
intimações em cima do Senado, e 
essa Casa do Congresso, aparente
mente tem-se deixado conduzir (me
lhor seria dizer: teleguiar) pelas 
pressões de fora. Isso não fica nada 
bem, e não serve nem ao Congresso, 
nem à Institucionalização do País. 
A história, trocada em miúdos, é a 
seguinte: 

1 - O Senado não pode inocentar 
ou culpar A-N-T-E-C-I-P-A-D-A
M-E-N-T-E, o Senador de Pernam
buco. 2 - O Senado tem que julgar 
com base em provas, em f.atos, até 
em indícios criminosos. E esses evi
dentemente não existem. 

i 
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3 - Se existissem, o Senador de Per
nambuco já teria sido imolado e con
denado, pois até impensadamente, 
desafiou forças poderosas, comanda
das solertemente pelo Jornal do 
Brasil 
4 - Já resumi a história aqui;meses 
atrás, mas não custa repetir. O Cha
mado "Caso Moreno" foi levantado 
pelo Jornal do Brasil, como vingança 
pelo fato de o Senador Wilson Cam
pos ter-se oposto à venda do grupo 
Jornal do Comércio (rádio, jornal e 
televisão), para o próprio Jornal do 
Brasil. 5 - O Senador Wilson Cam
pos inclusive fez discurso no Senado, 
chamando a ,atenção para a opera
ção ruinosa para Pernambuco. 6 -
A tese do Senador era corretíssima: 
o grupo Jornal do Comércio sempre 
foi tradicionalmente ligado ao Es
tado de Pernambuco e não tinha 
sentido que fosse transferido par.a um 
grupo do Sul do País. 

7 - O Governador Eraldo Gueiros 
era favorável à operação, e o pró
prio pessoal do Jornal do Brasil es
palhava que receberia 10 bilhões de 
cruzeiros do BANDEPE para movi
mentar o negócio. 8 - Não tendo 
conseguido fazer a oper.ação (na qual 
não despenderia um níquel de tos
tão, dando uma de Champalimaud, 
com quem se aliaria mais tarde) o 
Jornal do Brasil ficou na espera, 
para, "apanhar o Senador Wilson 
Campos na curva, na primeira opor
tunidade." 

9 - A primeira oportunidade não 
demorou, e o Jornal do Brasil "se 
serviu", denunciando o Sr. Wilson 
Campos. 

Se o Sr. Wilson Campos é culpado ou 
inocente, cabe ao Senado julgar, li
vre e isentamente. Mas o mais revol
tante é que as pressões contra o Se
nado são veiculadas solertemente pe
lo próprio Jornal do Brasil. 10 - O 
que não é possível, é o Sr. Wilson 
Campos ser condenado e o Jornal do 
Brasil ficar impune. Falta alguém 
em Nuremberg, e é o Jornal doBra
sil. (Em tempo: só estou interessado 
na punição do Jornal do Brasil, e 
não na absolvição de nenhum culpa
do, se for realmente culpado)." 

Aqui termina o articulista o rela to de 
um fato público e notório em todo o 
País. 

A guerra psicológica intentada contra 
m}nha honra, como punição e vingança, 
nao tem quartel, e assume todas as ca
racterísticas ideológicas, no disfarce que 
chacais e hienas, libertados pela am
bição desmedida, deflagaram contra a 
minha pessoa e minha família não res
peitando .sequer a tranqüilidade do meu 
próprio lar. 

As pressões violentas partiram da exi
gência de renúncia à notícia do meu sui
cídio, pelas rádios de Pernambuco com · 
a interrupção de vários bailes, carna
valescos em plena madrugada. 

Parentes e amigos telefonaram apa
vorados e preocupados, principalmente 
C?~ ,a saúde ~-e minha mãe, que ainda 
V1v1a, na ocas1ao. 

Tive pequenos períodos de tranquili
dade, depois que se concluiu o trabalho 
da anterior Comissão. Durante as suas 
s!_ndicâncias, tudo se realizou sob a pres
.sao da Imprensa, exigindo minha cabeça 
como uma Salomé desvairada, sob o co
mando de organização conhecida, pode
rosa, com estrutura apropriada para a 
consecução dos objetivos infames a que 
se propusera: a destruição moral de um 
parlamentar br.asileiro jovem, que se não 
concluíra com os seus objetivos, em Per
nambuco. 

No curso do trabalho da Comissão dos 
Nove, nova guerra psicológica eclodiu, 
violenta, apaixonada, mentirosa, falsa e 
caluniosa. 

Senadores falavam o que não disseram: 
meu advogado declarava que não pen
sara; eu afirmava o que nunca pensei; 
mas os desmentidos não eram considera
dos ou vinham disfarçados em displicen
te retificação, parcial, minúscula, mes
·quinha, sem importância aparente. 

Pretendia-se imolar um homem pelo 
descrédito público, aproveitando-se do 
fato de ninguém ler nem ouvir o que 
fora gravado, ignoradas as razões d.a 
defesa, na ânsia pelo sangue do cristão 
lançado à arena do Coliseu do César. 

E é o que ainda pretendem, ao explo
rarem episódios ridículos, que em nada 
modificam o mérito do julgamento da 
Comissão dos Nove Senadores, que se 
portou com bravura, com brilhantismo e 
com honestidade, tentando, numa a,rran
cada fin,al, dar a impressão de haver 
existido algo grave, ligado a transações 
ilícitas com o Banco do Estado. 

I 
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Apesar de ser mais um fato da guerra 
psicológica orientada contra .a minha 
pessoa, inclUí, nos autos da defesa final, 
a ser entregue amanhã aos meus Pares, 
a documentação comprobatória da mi
nha inocência também neste caso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda 
hoje, um jornal de Brasília vem, com 
um tópico, afirmar: ' 

"O humor negro soprou lúgubre, on
tem, no Senado, onde na vigília do 
julgamento do Senador Wilson Cam
pos já impacienta jornalistas e tor
tura senadores. 

Mas a história é digna de Art Buch-
wald. 

Conta-se que o Senador Magalhães 
Pinto, Presidente do Senado, cha
mou o Senador Wilson Campos ao 
seu gabinete e, declarando que la
mentava o constrangimento etc. e 
tal, propôs-lhe a renúncia ao seu 
mandato de Senador, como uma for
ma de evitar a votação, num julga
mento incerto, humilhante e, de 
qualquer forma, tenso para o repre
sentante de Pernambuco. 
Campos, depois de ouvi-lo, respon
deu, gravemente, que já tinha tra
çado o seu comportamento no epi
sódio: 
"Se tiver o meu mandato cassado, 
volto ao Recife, mato Charles, my 
boy, o meu acusador, e me sucido 
com um tiro no peito. 
Magalhães ouviu silenciosa e minei
ramente e, quando Wilson Campos 
ia deixando o seu escritório, cha
mou-o para a última interrogação: 
- E com o Senador Eurico Rezende, 
o que você vai fazer?" 

Pano rapidíssimo. Lágrimas e gar
galhadas." 

Dirigi, Senador Magalhães Pinto, ao 
Jornal de Brasília, autor da notícia, a 
seguinte carta: 

"A propósito da publicação, em ''De
cálogo", I Humor Negro na Vigília 
do Julgamento", de 27 do Corrente", 
solicito à redação publicar com igual 
destaque a minha opinião a respeito 
da mesma. 
Não basta a má imprensa ter desa
fiado o Senado da República, ten
tando, durante quase seis meses, mi
nar a consciência dos que vão jul
gar um dos seus homens públicos. 

Não basta à má imprensa vir con
fundindo a opinião pública com fa
tos repetidamente destorcidos, com 
o objetivo de atingir moral, social, 
politica e psicologicamente, a pessoa 
de um homem público? 
Não basta à má imprensa ter sido 
responsável, em todo este tempo, pe
los sofrimentos à minha pessoa, aos 
meus familiares, caluniado, desres
peitado, levado a mau julgamento 
da opinião pública, sem igual opor
tunidade de defesa?" 

Digo, isso, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, porque, por ocasião do meu dis
curso, nesta Casa, ainda em março, a 
minha defesa não foi publicada, como 
vinham sendo publicadas aquelas acusa
ções. 

É preciso ainda que a esta altura da 
minha luta, indiscutivelmente brava, 
queiram incitar-me ao desespero de um 
crime contra a minha própria pessoa, 
ou contra alguém? 

Que tipo de humor, tão desrespeitoso 
às pessoas em foco, inclusive às dos emi
nentes Senadores Magalhães Pinto e 
Eurico Rezende! 

Esta é que é a má imprensa: insiste 
em usar a mentira, para conseguir pro
moção ou adesão às suas posições pre
viamente estabelecidas. 

Já é tempo de parar, meus prezados 
companheiros, para sossego nosso, da 
vida pública do País e para a recupera
ção da própria imprensa e da opinião 
pública. 

Ainda tive, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores outra contrariedade: naqueles 
piores dias vividos no início da minha 
chegada à Brasília, o meu filho de 10 
anos procurava, numa das bancas da 
Quadra dos Srs. Senadores, comprar uma 
revista. Não encontrando a revista, di
rigiu-se à banca seguinte, do mesmo 
proprietário. Lá chegando, encontrou a 
revista. Comprou-a; pagou-a, e voltou 
à banca inicial, e adquiriu outra revis
ta. Ele já trazia uma revista no braço. 
Comprando a segunda, fez o seu paga
mento. No outro dia, o mesmo Jomal, 
de 13 de fevereiro, editava: 

"Senador tenta. agredir proprietário 
de banca no domingo de carnaval. 
O Senador Wilson Campos quase 
agrediu, domingo de carnaval, o 
proprietário da banca de jornais e 
revistas da Superquadra 309 - José 
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Divino Neto -. porque um filho do 
Senador (de lO anos de idade), ti
rou sem pagar, uma revista "placar" 
da banca de José Divino. Quando 
Divino procurou o garoto para ex
plicar que ele tinha esquecido de pa
gar a revista, o garoto foi dizer ao 
pai que. o jornaleiro o estava cha
mando de "ladrão de revista.s". Sem 
ouvir as explicações de José Divino, 
Wilson Campos só não o agrediu, 
porque não houve reação por parte 
do jornaleiro, segundo pessoas que 
presenciaram a cena. Segundo as 
mesmas pessoas, o Senador ameaçou 
o jornaleiro de retirar, junto à Se
cretaria de Serviço Público, sua con
cessão para explorar o comércio de 
revistas e jornais da 309. 

A mulher de um Senador do MDB 
-- a 309 é a quadra dos Senadores 
-- viu quando o filho de Wilson 
Campos retirou a revista da banca, 
mas não quis que sua identidade 
fosse revelada, para evitar cons
trangimento para o seu marido. 

Wilson Campos está envolvido no 
caso do cotonifício Moreno, acusado 
de ter exigido propina para liberar 
um empréstimo bancário para um 
industrial de Pernambuco." 

Vejam, Srs. Senadores, veja, sr. Presi
dente, até que ponto se chega para de
negrir a honra daqueles que fazem par
te da vida pública. 

E ainda este mesmo jornal, no dia 19 
de fevereiro de 1975, publica o seguinte 
tópico, escrito por uma senhora que eu 
penso ser mãe, que devia ter para com 
os outros, pelo menos piedade e caridade 
cristã: 

"Triste figura, o Parlamentar Wil
son campos. Além de andar metido 
em negócios excusos, resolve ~mp?r 
a lei do mais forte sobre um slmpa
tico e honesto jornaleiro, vítima das 
brincadeiras não muito honesta.s do 
filhinho do Senador - "filho de 
peixe" vai bem este mundo" ... 

E é diante disto que me encontro, ho
je, nesta Casa, às vésperas do meu jul
gamento, trazendo ao conhecimento dos 
meus Pares a certeza da minha inocên
cia, a certeza da minha inocência j â 
declarada pela Comissão dos Nove, que 
tão brilhante e honradamente procedeu 
às averiguações daquilo que lhe foi en·
tregue, daquilo que lhe foi dado estudar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago
lhes, hoje, o meu testemunho maior, para 
dá-lo, aqui, ne~ta oportunidade. 
Um exemplo na Câmara 

Só um homem, neste Plenário, sofreu 
experiência semelhante à que venho en
frentando, há seis meses, os mais longos 
da minha vida. Mas, antigo jornalista, 
cronista parlamentar na Constituinte de 
1946, teve, .ao seu lado, os melhores com
panheiros de profissão, mais solidários 
do que muitos colegas de mandato. Ele; 
mais do que qualquer outro dos meus no
bres pares, poderá dizer-lhes o que sig
nifica, para um homem público, ver a sua 
honra enxovalhada, até o único desforço 
pessoal possível. 

O porte de arma.s era, pelo Regimento 
da Câmara, considerado ofensivo ao de
coro, mas o Deputado e hoje eminente 
Senador Nelson Carneiro teve, na cora
gem da Comissão de Constituição e Jus
tiça daquela Ca.sa, quem sustentasse e 
aprov.a.sse a inconstitucionalidade daque
le dispositivo, decisão que salvou o seu 
mandato e permitiu-lhe continuar na vi
da pública, honrando, mais do que nin
guém, esta Casa e o Congresso Nacio~al. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, outros 
sofreram e vão continuar sofrendo- go
vernadores, prefeitos, deputados -- .a 
agressão da infâmia; ma.s nenhum terá 
provado tamanha tortura moral quanto 
aquele que, podendo recorrer exclusiva
mente ao Pretória Excelso, quis, também, 
entregar-se ao julgamento de um.a Ca.sa 
Politica, no intuito de evitar - como já 
disse uma, vez - que a lama gratuita
mente lançada contra a honra de um 
congressista não alcança.sse com algum 
salpico a face do Senado da República. 

. A iniciativa de processar o caluniador 

. na Justiça foi minha, e dos advogados 
recebi o conselho de não trazer o c.a.so à 
consideração desta Casa. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. 
Ex.11 um aparte? 

O SR. WILSON CAMPOS - Com muita 
honra, Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Console-se V. 
Ex.a com Jesus Cristo, porque, segundo 
os muçulmanos, Cristo disse esta.s pa
lavras: "curei o leproso, o paralitico, o 
cego, mas não consegui curar o maldi
zente". 

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço 
a V. Ex.11, Senador Luiz Cavalcante, pelo 
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aparte que me dá, para que eu possa 
continuar, como venho pronunciando, 
meu discurso, ouvindo e confiando no 
Cristo, confiando em que este Cristo pos
sa iluminar aqueles que vão julgar-me 
dentro de poucas horas. 

Mas preferi aceitar a solução, não pre
vista no Regimento Interno do Senado, 
mas defendida também, pelo Líder do 
meu Partido, Senador Petrônio Portella, 
de instituir Comissão Preliminar, para 
iniciar a apuração da denúncia. 

S. Ex.a, em pronunciamento nesta ca
sa, ao ser discutido o parecer da Comis
são de Constituição e Justiça, validando 
os trabalhos daquela primeira Comissão, 
já justificou, com muita honra e cora
gem, a sua iniciativa. 

Não me arrependo de ter aceito o ca
minho proposto que, finalmente, condu
ziu a Comissão Especial .a decidir, por 
maioria absoluta, pela minha inocência, 
declarando: 

"É decretado o arquivamento defini
tivo da Representação da Mesa do 
Senado, contida no ofício do Sr. Pre
sidente, datado de 3 de março de 
1975, contra o Senador Wilson Cam
pos, acusado de infringir o artigo 35, 
item II, da Constituição Federal." 

Devassa completa 

Durante mais de três meses, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, os membros da 
Comissão Especial, com dignidade, no
meados pela Mesa, por indicação das li
deranças dos seus partidos, sem qualquer 
influência minha, procederam ao exame 
acurado de todo o processo, ouviram o 
acusador e .as testemunhas, leram todos 
os documentos, examinaram a versão 
gráfica da gravação e, finalmente, deci
diram, no mérito, pela improcedência da 
acusação. 

No mesmo dia, 17 do corrente, no ori
ginal do Projeto de Resolução que me 
foi apresentado, coloquei o meu ciente, 
aguardando, até o dia 25, que me fosse 
aberta vista de um documento, com in
formes confidenciais, que, infelizmente, 
três dias antes, tiveram largos trechos 
divulgados pela Imprensa. 

Era assinado não pelo B.anco Central, 
ouvido o seu Conselho, mas por um fun
cionário desse estabelecimento em Per
nambuco. 

o meu advogado tinha que ler essas 
dezenas de páginas, para ultimar a de-

fesa. De mim não partiu nenhum pedido 
que resultasse em procrastin.ação do jul
gamento, até o apagar das luzes deste 
primeiro período da Sessão Legislativa. 

Quando me refiro à procrastinação, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, é porque se 
dizia e a imprensa noticiava que eu que
ria procrastinar. Eu, não. Eu queria era 
me defender, eu queria que me fosse da
do aquele direito que o Regimento me 
permitiu e que V. Ex.a, dignamente, Se
nador Magalhães Pinto, naquela reunião, 
reconheceu, ao deferir o primeiro prazo, 
enquanto o Regimento da Comissão me 
deferia os seguintes. 

Não fora aquele atraso e minha de
fesa teria sido entregue antes do prazo. 

Respeito à Norma Positiva 

Esta é uma Casa das Leis. Deve ser a 
a primeira a dar o exemplo do seu cum
primento, a começar pela Lei Interna. 

Recentemente, a Comissão de Justiça, 
deixando de aceitar a interpretação sis
temática defendida por juristas do porte 
de Nelson Carneiro, Paulo Brossard e Or
lando Zancaner, preferiu a aplicação li
teral do art. 31, para julgar os Senadores 
por maioria simples, contra uma tradi
ção de 23 anos, que exigia o quorum de 
dois terços para o julgamento da perda 
de mandato. 

Temos,agora , um Projeto de Resolu
ção a votar, que não se refere a perda 
de mandato, mas manda arquivar defi
nitivamente o procesSo feito contra mim. 

Ora, a Comissão poderia também ter 
optado pela sustação do processo, até a 
decisão do Supremo, pois a questão pe
nal está sub-judice; ou poderia, ainda . 
concluir pela minha condenação. 

Portanto, a rejeição do Projeto não 
implica, necessariamente em que a 
maioria absoluta da Comissão Especial 
só tivesse a alternativa da cassação. 

Assim, na hipótese de rejeição do 
projeto, que se cumpra, também, o art. 
100, item I, n.0 13, do Regimento In
terno do Senado, onde se ordena o pa
recer, no mérito, sobre proposição rela
tiva à perda do mandato do Senador, 
nos termos do art. 31 da Constituição. 

E de tal Projeto de Resolução deve 
ser dada audiência ao acusado, antes 
da votação final do Plenário. 

I : 
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Dois. Pesos, Duas Medidas 
Como poderemos nós, Sr. Presidente 

Srs. Senadores, exigir o completo res~ 
tabelecimento do Estado de Direito da 
ordem jurídica democrática, com a' eli
minação de instrumentos de exceção se 
formos os primeiros a desrespeitar nÓSsa 
lei interna, com interpretações que fe
rem o sagrado direito de defesa? 

Se rejeitado o projeto que será vo
tado, outro deve ser submetido ao Ple
nário, de perda de mandato. Ou teremos 
subvertido o Regimento Interno desta 
Casa, sem ouvir, no mérito, a Comis
são de Constituição e Justiça. 

O "UNIVERSO ÉTICO" 
Esse o ordenamento da nossa Lei In

terna, perfeitamente inserida no único 
universo ético que a -ordem jurídica não 
pode desconhecer: o configurado no Di
reito Positivo, em que se inclui o art. 100, 
item I, n.0 13 do Regimento Interno do 
Senado Federal. 

Esta a única solução que não permi
tiria - caso rejeitado o projeto apro
vado pela maioria absoluta da Comissão 
Especial - fosse o caso bater às portas 
do Supremo Tribunal. 

Tem-se falado muito - para derru
bar o Projeto de Resolução que vai ser 
votado - num vago "universo ético", 
criação subjetiva que suscita tantas hi
póteses quantas as estrelas da "Via Lá
tea". 

Seria aquele universo ético do "Ban
quete de Platão", em que aparecem co
mo andróginos as figuras do General 
Alcebíades e do filósofo SócratP~? o 
universo ético de Gide e Oscar Wilde? 

Ou o "universo ético" dos banqueiros 
judeus, que financiavam as guerras na-. 
poleônicas e dos que, hoje, financiam 
eleições dos seus adversários políticos? 

Ou o das empresas multinacionais, 
lançando os seus tentáculos sobre os ór
gãos de divulgação, para sujeitar a opi
nião pública das nações, roubando sua 
autodeterminação? 

Para nós, o "universo ético" se cris
taliza, em primeiro lugar, na Lei, no Di
reito Positivo. E desobedecer a uma nor
ma do Regimento Interno é o mesmo 
que ludibriar o cumprimento de um pa
rágrafo da Constituição: não cabe num 
verdadeiro "universo ético". Pode, ape
nas, desculpar vinganças torpes, vaida
des, egoismos e vacilações. 

Sem vão Temor 
A Comissão Especial, sem vão temor, 

proclamou a minha inocência, decre
tando o arquivamento definitivo do pro
cesso. 

Foi a umca a falar sobre o mérito, 
depois de exaustivo exame de toda a 
prova. Que posso eu esperar, agora, do 
Plenário, composto de homens consci
entes, de homens responsáveis? 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. 
Ex.a outro aparte, Senador Wilson Cam-. 
pos? 

O SR. WILSON CAMPOS - Com mui
ta honra, Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Antes, diri
jo-me ao Sr. Presidente, pedindo que me 
perdoe se extravaso dos dois minutos 
regulamentares, porque estes oitocentos 
olhos e oitocentos ouvidos, aproximada
mente, que estão hoje, aqui neste recin
to, têm procuração de duzentos milhões 
de olhos e ouvidos deste País, que dese
jam saber da verdade do "Caso Moreno" . 
Mas referia-se o Senador Wilson Cam
pos à dificuldade que tem o Plenário de, 
em poucas horas, tomar conhecimento 
de quinze alentados volumes que nós, 
nobres membros da Comissão, devora
mos página a página, depois de quase 
noventa dias de atuação. Por isso, per
mito-me, arrogo-me o direito de dar o 
meu depoimento, aqui, para meus cole
gas, aqueles que não participaram da 
Comissão, e que não tiveram tempo de 
penetrar nos meandros desse inquérito, 
para ler, aqui, um trecho que considero 
altamente sugestivo. Refiro-me ao de
poimento do Sr. Carlos Alberto Menezes, 
prestado em Recife, quando a Comissão 
inicial era presidida pelo nobre Senador 
Eurico Rezende. Consta do depoimento 
daquele ex-industrial, que passo a ler, 
aqui. O fulcro da questão é uma propina 
que o Senador Wilson Campos teria pe
dido ao Sr. Carlos Alberto e, é sobre este 
assunto que versa este ponto do depoi
mento: 

"que quando o Senador Wilson Cam-
pos solicitou as referidas propinas - , 
este é depoimento do Sr. Carlos Al
berto - o declarante respondeu di
zendo que concordava em dá-las, 
mas o fez tão-somente estrategica
mente, de vez que era seu propósito 
documentar a ilicitude e jamais ma
nifestara aquiescência; que era pro
pósito do depoente, no dia da pro
gramada visita a sua residência do 
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Senador provocar a repetição da 
proposta deste e gravá-la, que, con
forme fora combinado, o Senador 
Wilson Campos realril.ente apareceu, 
pelas sete horas da manhã, na re
sidência do declarante, onde o vigia 
da casa lhe disse a ele, Senador Wil
son Campos que, acudindo a um pro
blema verificado numa das máqui
nas da indústria, o depoente - Sr. 
Carlos Alberto - tivera necessidade 
de ir à Fábrica; que para lá se di
rigiu o Senador Wilson campos, ten
do o declarante se dirigido para o 
escritório da fábrica; Muita atenção 
agora: que no escritório já esta;va 
instalado o gravador e o respectivo 
microfone, sendo que o primeiro em
baixo do sofá e o segundo nas costas 
do mesmo móvel, na extremidade 
esquerda de quem entra no escritó
rio; que o declarante fez com que o 
Senador sentasse na ponta do sofá 
onde estava instalado o equipamento 
de som, e tomou lugar na cadeira de 
atendimento, ficando entre ambos 
uma distância de poucos centíme
tros; que o gravador começou a ro
dar cerca de cinqüenta segundos an
tes da entrada do Senador, no es
critório cia fábrica, onde ambos pas
saram a conversar; que nessa inter
locução, através de perguntas, o 
declarante obteve na gravação, res
postas do Senador, comprovando as 
propostas ilícitas deste feitas nos 
dois contatos". 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
aqui extravasa, na verdade, o depoente. 
Diz ele, repito, que obteve, nessa inter
locução, através de perguntas do decla
rante, respostas do Senador, compro
vando as propostas ilícitas deste. 

Absolutamente! Quem ouve a fita, 
quem lê a sua gravação, há de perceb~r 
apena.s a palavra "bola" que foOi, n~."Sl
velmente, premeditadamente, enunc1a?a 
pelo Sr. Carlos Alberto. O Senador Wll
son Campos- como se tratava de con
versa de amigos - não deu absoluta
mente maior atenção, enfim não "mor
deu a isca", estava ele alheio ao que 
ocorria. Tanto é assim que, no depoi
mento posterior, já perante a nossa Co
missão dos Nove, o eminente Senador 
Evandro Carreira, achando estranho que 
o industrial tivesse feito aquele aparato 
todo, de instalar o gravador, de colocar 
o microfone no espaldar do sofá e, afin~l 
de contas não obtivesse uma declaraçao 
que comprometesse, cabalmente, o Se-

nadar Wilson Campos, fez uma pergun
ta ao industrial Carlos Alberto. Eis a sua 
resposta: 

"Que o depoente justifica não ter 
conduzido o diálogo no sentido de 
obter claramente a posição do Se
nador Wilson Campos e sua confis
são plena de eXigências ilícitas, per
mitindo inclusive interrupção de sua 
fala, talvez em razão do nervosismo 
e do estado emocional em que se 
encontrava." 

Então, aqui, o Sr. Carlos Alberto, no 
segundo depoimento, desdiz, desmente, 
o Sr. Carlos Alberto do primeiro depoi
mento, porque admite, claramente, que 
não obteve a confissão formal da falta 
do Senador Wilson Campos. E seria 
muito fácil, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, em se tratando de uma conversa 
entre quatro paredes, de amigos íntimos, 
que se tratavam de querido para cá e 
querido para lá, seria muito fácil a este 
homem - que, vimos, pela sua aparên
cia é a de um homem corajoso - se 
êle o quisesse, e se compatibilidade hou
vesse do nosso Colega, ter obtido o com
prometimento. Poderia ele _perguntar: 
"Wilson, e aqueles 100 milhões. onde 
você quer, como você quer, aonde você 
quer que eu os mande, em que Banco 
quer que eu os deposite?" Não houve 
nada disso. E.ste, Sr. Presidente, é um 
depoimento que eu acho sumamente elo
qüente dar nesta oportunidade, em de
fesa do meu Colega, que estou conven
cido ser absolutamente inocente. 

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço, 
mais uma vez, ao nobre Senador Luiz 
Cavalcante, o seu depoimento e a todos 
os componentes da Comissão dos Nove, 
pela maneira ímpar como procedeu, com 
toda a isenção, a partir do Sr. Presiden
te, do Sr. Relator, do Sr. Vice-Presidente 
e dos seus componentes. 

Assim, sobre o trabalho da Comissão 
dos Nove só temos que deixar aqui pa
tenteado' o nosso agradecimento, bem 
assim à maneira cavalheiresca e hones
ta como se portaram os dígnos Colegas 
durante todo o desenrolar deste nefasto 
acontecimento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda 
há mais notícias de jornal, depois do 
depoimento do eminente ex-Governador 
de Pernambuco, Eraldo Guelras Leite, 
que a maioria da Casa conhece: homem 
que iniciou a sua vida como Promotor, 
como Juiz de Direito em Pernambuco. 
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Como Promotor da Justiça Militar foi 
trazido pelo eminente brasileiro, Presi
dente Castello Branco, para Procurador 
Geral da República. Depois, foi para o 
Superior Tribunal Militar e dali foi de
signado para Governador do meu Esta
do. O meu acusador não gostou da ma
neira como se portou S. Ex.a., porque S. 
Ex.a. disse a verdade quando, em primei
ro lugar, declarou que não vinha como 
testemunha de ninguém; não vinha tes
temunhar, viria dar um depoimento de 
consciência. 

Depois daqueles ataques, que não vou 
transcrever, que não vão fazer parte do 
meu pronunciamento, aquele homem que 
veio para acusar, aquele homem que re
cebeu benefícios meus e do Governador, 
aquele homem que quando teve a sua 
fábrica às portas da falência foi pro
curar-nos e nós sempre tentando aju
dá-lo - é, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, a criatura contra o Criador. 
Aquele homem, depois de todo o desen
rolar de uma série de ofensas, vem, tam
bém, quase agredindo, dizer: "Agora 
resta esperar que o Plenário do Senado 
da República cumpra o seu dever". É 
como se tivesse o direito de assim pedir. 
Um homem que procede da maneira in
sensata, da maneira incorreta, da ma
neira infamante como procedeu, jamais 
teria o direito de pedir nada ao Senado, 
ou aconselhar o Senado da República a 
maneira como proceder. 

O Sr. Luiz Cavalcante - v. Ex.a per
mite, nobre Senador Wilson Campos, 
mais uma vez interrompê-lo? 

O SR. WILSON CAMPOS - Com 
muita honra, nobre Senador Luiz Ca
valcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Neste ponto 
do seu discurso, da sua defesa, parece
me oportuno dar conhecimento aos meus 
colegas de uma carta datada de 4 de 
junho de 1973, dirigida pelo Sr. Carlos 
Alberto ao "meu Caro Wilson." Meu caro 
Wilson é aquele lá, o Senador Wilson 
Campos. O teor da carta é o seguinte: 

"Recife, 4 de junho de 1973. 

Meu caro Wilson, 

O Cotonifício está sob fiscalização da 
Fazenda Estadual. Isto não me causa 
nenhuma preocupação devido à lisura 
dos negócios do Cotonifício. Mas, acon
tece que estou atrasado com o !CM e 
uma execução nessa hora levaria a em
presa à falência. 

Estou encaminhando, por seu inter
médio, um requerimento ao Ex.mo Sr. 
Secretário da Fazenda e preciso do seu 
amparo junto ao Governador e ao Secre
tário. 

Sei que tanto o Dr. Eraldo como o Dr. 
Jarbas são sensíveis às razões que apre
sento, e isso é o que me anima a encar
regar o querido amigo de patrocinar-me. 
É claro, pois não lhe pediria absurdos. 

Nestes dias, conforme lhe prometi, es
tou doando à Secretaria de Educação um 
terreno no valor de Cr$ 50.000,00 (cin
qüenta mil cruzeiros) e outro ao Muni
cípio no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil 
cruzeiros). 

Não digo isso como respaldo, pois es
tou certo que as melhores razões para 
o atendimento do que peço estão no meu 
requerimento mas, de qualquer forma 
é uma satisfação que dou ao preclaro 
amigo ,na hora em que lhe peço mais 
um favor. 

Com amizade e admiração, 

Carlos Alberto Menezes." 

O SR. WILSON CAMPOS - Mais uma 
vez, muito obrigado, Senador Luiz Ca
valcante. 

A Presidência e esta Casa, aqueles que 
não têm conhecimento dos fatos e aque
les que o deturparam estão tomando co
nhecimento do que verdadeiramente se 
passou e, diante de todos os que aqui se 
encontram, hoje, estou de consciência 
tranqüila. Quando procurei ajudar aque
la indústria de Moreno, foi na intenção 
de salvar da fome e da miséria perto 
de 10 mil pessoas, porque a fábrica ti
nha 1. 400 operários. Esta a minha in
tenção, o desejo de não ver passar ne
cessidade o meu semelhante. E, por isso 
fui traído por aquele que me tratava da 
maneira como acabamos de ouvir e as
sim tratava, também, o Governador. É 
pena que tenha esquecido uma carta de 
setembro de 1974, mas mandei procurar 
o meu Chefe de Gabinete e ver se a en
contra na minha pasta. Nesta carta, de 
setembro de 1974, quando ele dizia que 
já me denunciara, agradecia ao Gover
nador, chamando o Governador Eraldo 
Gueiros de o maior Governador de Per
nambuco, o Governador de todos os per
nambucanos, a quem ele recorria e agra
decia mais uma vez. Esse homem mere
ceu a guarida da imprensa mal-infor
mada; esse homem recebeu guarida até 
para ofender; esse homem recebeu toda 



- 638-

a guarida que foi possível para ofender 
a um homem que procurou ajudá-lo e, 
hoje, procura atingir um homem que 
dignificou Pernambuco. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores vejamos 
o que diz mais um jornal, ainda de ho
je, quando nós já estamos no ocaso do 
meu julgamento. Trata-se do Jornal de 
Brasília. E aqui ele diz: 

"Os episódios finais no processo de 
julgamento de Wilson Campos por 
sua participação no chamado "Caso 
Moreno" registram hoje um novo 
lance na dramática luta do Senador 
pela salvação do seu mandato. Ele 
dirigirá ao Senado, em discurso, um 
apelo no sentido de que seus colegas 
se inspirem na decisão da comissão 
especial de nove Senadores, pelo ar
quivamento da representação que 
contra ele foi formulada pela Mesa. 
Amanhã, sábado, será distribuída 
aos Senadores a última peça de de
fesa, preparada pelo advogado e ex
Senador Jefferson de Aguiar: um 
documento escrito e conclusivo, que 
incluirá novos elementos para ten
tar inocentar o Senador quanto às 
acusações que se somaram ao pro
cesso, produzidas pelo relatório do 
Banco Central." 

Tentar inocentar, não! Pois me con
sidero inocente. 

E continua esse matutino: 

"Ontem, o tema "Caso Moreno" do
minou o ambiente do Senado, e, 
mesmo na Câmara, o clima não era 
diferente. Até as repercussões polí
ticas da presença e das palavras do 
Marechal Cordeiro de Farias eram 
substituídas, nas conversas de basti
dores, pelo drama em que está mer
gulhado o Senado, diante da única 
e particamente definida alternativa 
que lhe resta, não só perante a opi
nião pública, como também diante 
da realidade política que envolve o 
desdobramento do episódio: cassar o 
mandato do Senador. 

Somava-se, ontem, a este ambiente, 
uma série de desmentidos. O emi
nente Senador Saturnino Braga, por 
exemplo, estava revoltado com a 
versão de que teria confidenciado a 
uma fonte do Governo que o MDB 
fechava questão em torno da cassa
ção de Campos. 

A aparência pessoal de Wilson Cam
pos, ontem, era de um homem tran
qüilo." 

Tranquila, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, é tranqüila minha conduta, co
mo sempre, pela tranquilidade da mi
nha consciência. 

Mas prossegue o jornal: 
"Ele espera sensibilizar o plenário 
com o argumento de que a decisão 
da comissão especial foi baseada no 
conhecimento amplo do processo; em 
face dos depoimentos e dos do
cumentos reunidos. É claro que, nes
se seu juízo prévio, ele não está con
siderando como peça importante -
ou mais importante - o documen
to do Banco Central, que, segundo os 
que leram, o incrimina mais ainda, 
aliviando, ao mesmo tempo, de qual
quer hipótese de favorecimento, a 
comissão especial, que ainda não ti
nha conhecimento das acusações 
quando pronunciou o seu julgamen
to favorável, isto é, pelo arquiva
mento da denúncia. 

Mais uma inverdade, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, mais uma calúnia que 
se levanta contra o homem que procura 
defender a sua honra. Aqui estão os 
componentes da Comissão dos Nove -
pode não estar presente a sua totali
dade - e, dos documentos enviados de 
última hora, todos tomamos conheci
mento. 

Em primeiro lugar, os componentes da 
Comissão; depois, às duas horas da tar
de, foi convocada uma sessão especial 
para que eu deles conhecesse, porque en
volviam uma acusação que, em princí
pio, advertia, no texto: "De fonte con
siderada anônima." 

Até no anonimato se procurou deson
rar, procurou-se influenciar para que o 
Senado da República, os seus compo
nentes, me julgassem culpado. 

E esse documento, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, diz de uma transação feita 
no Banco do Estado, onde uma incorpo
radora pernambucana, por adiantamen
to de comissões à filha do seu Presiden
te, minha nora, recebia a importância 
de 500 mil cruzeiros por adiantamento 
da comissão de vendas, mediante con
trato, que será juntado ao meu final de 
defesa. 

Casada em comunhão de bens, o meu 
filho declarou a importância recebida. 
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Está aqui eni minhas mãos o documen
to. A importância foi recebida no ano de 
1974, conforme esta prova. No seu im
posto de renda do ano seguinte foi de
clarada, por adiantamento de comissões 
de venda, a importância revelada na 
informação anônima, e depositada na 
nossa conta. 

Já neste ano, num contrato feito com 
a mesma construtora, com a mesma 
imobiliária, a minha nora autorizava que 
se debitasse, na sua conta corrente, pa
ra pagamento de lançamento e venda 
das unidades imobiliárias integrantes do 
conjunto denominado "Chavantes", a 
importância de 250 mil cruzeiros. Já 50% 
do adiantamento eram pagos antes que 
a Comissão dos Nove, antes qt'le todos 
tomassem conhecimento daquilo que po
deria vir para, mais uma vez, tentar ma
cular a minha honra, tentar manchar a 
minha dignidade não só de pai de famí
lia, como de empresário e de homem pú
blico. 

E continuava, até o final, a campanha 
da imprensa. 

Os jornais noticiavam que, segunda ou 
terça-feira, já havia 30 Senadores com 
decisão pela minha condenação. Um de
les, anteontem, divulgava que 32 Sena
dores se tinham comprometido a votar 
pela minha absolvição. 

Veja, Sr. Presidente, vejam Sr. Sena
dores, vejam os que aqui estão e me ou
vem, como se procede quando se preten
de tão somente enlamear a dignidade de 
um homem que tem, por si, só o apaná
gio do respeito à pessoa humana; tem 
por si só o respeito por tudo aquilo que 
pertence a outrem. 

E o meu advogado, citado, dirigiu ao 
eminente Senador Magalhães Pinto, o 
seguinte ofício: 

"O jornal Diário de Brasília informa, 
na edição de hoje, que eu teria declara
do que 30 Senadores votariam a favor 
do meu constituinte, Senador Wilson 
Campos, e, em seguida, relaciona 30 no
mes de ilustres e dignos parlamentares. 

Nada disse a respeito a qualquer re
pórter mas, ao contrário, indagado por 
profissionais do Jornal do Brasil, infor
mei, por escrito, que não podia admitir 
que fosse verdadeira a informação de O 
Globo, no mesmo sentido, de que "conhe
cia a nobreza de caráter dos Srs. Sena
dores e o profundo interesse de S. Ex. as 
no conhecimento das razões da defesa, 

não podendo juizes adiantar decisões. 
Mesmo porque a votação seria secreta, 
de acordo com. a consciência de cada um 
dos julgadores." 

Estou concluindo a defesa assegurada 
pelo § 3.0 do Art. 37, do Regimento In
terno, ainda desconhecido de todos. Não 
sendo crível que o julgament9 se ante
cipe ao contraditório, assegurado em to
dos os países civilizados imunes a radi
calismos de direita ou de esquerda. 

Notificou-se, há pouco, que o aparelho 
eletrônico do Senado estaria com defei
to no dia da votação e se agrediu o Su
plente do Senador Wilson Campos com 
a simples notícia deformada de que ele 
assumiria o mandato como igualmente 
foram designadas Sessões, indicados 
procedimentos senatoriais, sem qualquer 
razão ou fundamento na disputa convul
sionista que eclodiu em torno do julga
mento do Senador Wilson Campos. 

O Jornal de Brasília culmina com uma 
terrível agressão contra todos, declaran
do que: "Senador da ARENA votaria pe
lo arquivamento porque eu mesmo já 
fiz coisas piores do que ele." (26-6-75, 
última defesa de Campos). 

O aparelho em funcionamento pleno, 
tempestuoso, turbulento, sem limitações 
ou condicionamento de qualquer ordem, 
tem em mira sitiar o Senador e coagir 
os Senadores, do mesmo modo que se 
procede em Lisboa, no exemplo mais re
cente (Jornal da República, Rádio do 
Arcebispado, etç.) 

Creio na dignidade daqueles que irão 
julgar o Senador Wilson Campos e con
fio em sua soberana decisão honrando 
as tradições do Senado Federal, de inde
pendência e de justiça." 

Chega-me às mãos mais uma carta do 
meu acusador, que fiz chegar aqui. Per
mitam-me lê-la: 

"Meu caro Governador Eraldo Guei
ros, 5 de setembro de 1974. Venho 
mais uma vez à presença do amigo 
e homem público solicitar a sua 
atenção para o seguinte: o Cotoni
fício Moreno, como é do seu conhe
cimento, vem atravessando uma di
fícil fase em sua vida econômico
financeira, por motivos que são do 
seu conhecimento, principalmente a 
retenção do mercado de tecidos" 

Procurando consolidar a sua situa
ção, pleiteei, junto ao Ministério da 
Previdência Social, o parcelamento 
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de todos os débitos para com a 
Previdência. . 

E é, em nossa maneira de entender, 
de vital importância na apreciação 
do pleito acima referido, seu depoi
mento (do Governador) não só no 
que se refere às dificuldades que 
esta empresa atravessa, mas, prin
cipalmente, demonstrando a impor
tância social e econômica do Coto
nifício Moreno S.A., não apenas para 
o Município de Moreno, mas para 
toda uma região do Estado. 

Certo que contarei, como em outras 
oportunidades, com o elevado espí
rito de colaboração do Governador 
de todos os pernambucanos, agra
dece já o amigo - Carlos Alberto." 

No depoimento à Comissão, e nas no
tícias dos jornais, já ele dizia que, em 
fins de julho ou agosto - porque ele 
tnão precisa a data - tinha ido ao 
Governador, e o Governador já não o 
teria mais recebido. 

E como se entende seja verdadeiro que 
ele, a 5 de setembro - quase um mês 
depois - ainda fosse dirigir-se a S. Ex.a 
pedindo que o ajudasse? 

Há também um documento de 1970, 
referido no depoimento do Governador: 

"Instituto Nacional da Previdência 
Social 

Gabinete da Presidência 

Rio de Janeiro 

Superintendente INPS Pernambuco 
solicitará caro amigo, através telex, 
permissão conceder certifica~o re
gularidade Cotonifício Moreno, me
diante carta Diretores Fernando 
Perez, Carlos Alberto e Rubem Oli
veira,. responsabilizando-se pessoal
mente débito esfera administrativa, 
débitos executados já garantidos pe
nhora imóveis. Referida concessão 
Certificado permitirá empresa con
tinuar atividades, mediante Banco 
Brasil, baseado confiança citados 
Diretores. Espero concordância ur
gente solução." 

Todos procuravam ajudar, mas nin
guém jamais poderia prever, Sr. Pre-
1sidente, SliS. Senadores, as acusações 
partidas daquele homem que foi ajuda
do por todos, até por Deus. 

E nós lembramos que, isso que os Srs. 
Senadores hoje ouvem, tomando conhe
cimento de parte daquilo que consta no 
processo, tive o cuidado de distribuir 
pessoalmente em cada Gabinete, logo 
no princípio do caso, como distribuí de
pois dos depoimentos. Fiz isso, para que 
todos tivessem informada a consciência, 
para que todos me julgassem com im
parcialidade, para que todos soubessem 
a verdade inteira, e não a meia verdade 
dita por certa imprensa. Quando me 
referi ao parentesco da minha· nora 
tinha prova: aqui está a sua certidão 
de casamento, com comunhão de bens; 
aqui está o contrato para venda de 
imóveis sob comissão. 

Mas, "Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
permitam-me continuar. 

Sem vão temor 
A Comissão Especial, sem vão temor, 

proclamou a minha inocência, decretan
do o arquivamento definitivo do pro
cesso. 

Foi a única a falar sobre o mérito, 
depois de exaustivo exame. 

Que posso eu esperar, agora, do Ple
nário - com algumas horas apenas para 
reexaminá-lo - senão a aprovação do 
Projeto de Resolução da Comissão dos 
Nove? 

Houve quem falasse em cômoda re
núncia, depois de assim proclamada mi
nha inocência. 

Nem eu, nem ninguém vai renunciar, 
ne.ste Plenário, ao cumprimento do seu 
dever, por que tal renúncia, esta sim, 
seria falta de decoro, não o decoro par
lamentar, mas o simples decoro que é 
apanágio da própria virilidade. 

Renunciar por medo? 
Medo de· que? 

Do Fantasma do Ato Institucional, 
ameaçado por tantos? Não acredito ter 
havido influência para que ele seja uti
lizado, principalmente contra um Ino
cente, principalmente contra um homem 
que tem coragem de vir dizer que está, 
nesta Casa, de cabeça erguida, de cons
ciência tranqüila, está com a certeza do 
dever cumprido perante seus filhos que 
aí estão, sua mulher e sua nora.· 

Srs. Senadores, tenho a consciência 
tranqüila. Tenho a certeza de que j a
mais, na minha vida de quase 50 anos, 
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pratiquei wn ato imoral, um ato que 
não fosse digno do ser humano, da vida 
de um homem público. 

Não, Senhores. Não tenho por ·que 
temer quem aplica o AI-5, soberana
mente - o Presidente da República. 
confio na formação cristã, no discerni
mento político, no espírito de justiça do 
General Ernesto Geisei. Tenho absoluta 
certeza de que um homem da sua en
vergadura moral e cívica não influirá 
na decisão desta Casa. E mais certeza 
:ainda de que, lendo o processo, não 
cometeria a suprema injustiça da cas-
sação. · 

Fui declarado inocente. Valeu a pena 
confiar no Senado. E continuo con
fiando. 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a per
mite, nobre Senador? 

O SR. WILSON CAMPOS - Com mui
ta honra, nobre Senador. 

O Sr. Luiz Ca.valcante - De fato V. 
Ex.a, pela Comissão Especial, foi decla
rado inocente, inclusive com o meu voto. 
Voto que dei pelas provas dos autos, 
pelas contradições e provas de engenho 
e arte do seu acusador. E aqui, permita
me Sr. Presidente, mais uma vez extra
vasar o Regimento Interno da nossa 
Casa, para dar uma prova de quão é 
imen.so o engenho e arte do Sr. Carlos 
Alberto Menezes. Tenho aqui o depoi
mento do Prefeito da Cidade de Moreno, 
Sr. Ozías Gomes de Mendonça. Permi
tam-me V. Ex.as ler o trecho deste de
poimento. Diz o Sr. Ozias, no depoimento 
prestado em Recife à Comissão presidida 
pelo Senador Eurico Rezende: 

"Que certa vez o Sr. Carlos Alberto 
procurou o declarante, solicitando 
sua interferência junto ao Senador 
Wilson Campos, para que se impe
disse o corte da. luz, pois, em virtude 
do atraso estava iminente a suspen
são de· fornecimento de energia elé
trica à referida indústria; que, aten
dendo a interferência do depoente e 
a pedido do próprio Sr. Carlos Al
berto o Senador Wilson Campos, de 
Brasília, em contato telefônico com 
Recife, impediu, isto é, evitou que 
suspendessem o fornecimento de luz 
e força para o Cotonifício." 

E, mais adiante, o mesmo depoente 
afirma: 

"Que durante o episódio motivador 
dos trabalhos desta Comissão, certa 

vez, fizeram uma ligação telefônica 
para a residência do declarante, a 
qual foi atendida por sua filha; que, 
a pessoa que falava disse à filha do 
depoente que se chamava Isnalà e 
queria falar com seu pai que, vindo 
ao telefone, constatou o declarante 
que não se tratava de Isnald e sim 
do Sr. Carlos Alberto de Menezes 
Sá; que o Sr. Carlos Alberto foi logo 
dizendo ao declarante: "Fale a ver
dade porque eu estou aqui com as 
mais altas autoridades do Estado,. 
gravando tudo e vou cassar o seu 
mandato." 

Membro da Comissão que sou e achan
do muito estranho este depoimento, diri
gi-me ao Sr. Carlos Alberto, no seu 
depoimento nesta Casa, e fiz esta per
gunta: "Se ele confirmava os termos 
deste depoimento prestado em Recife." E 
aqui está sua resposta, tal qual se en
contra nos autos: 

"Que confirma haver telefonado ao 
Prefeito de Moreno, usando o nome 
de Isnald, por pressupor que ele não 
viria atender caso soubesse quem es
tava ao telefone. Que confirma haver 
dito na oportunidade ao Prefeito de 
Moreno, o seguinte: "Fala a verdade, 
porque eu estou aqui com as mais 
altas autoridades do meu Estado 
gravando tudo e vou cassar o seu 
mandato." 

Que se nega a mencionar o nome 
das au't9ridades que o acompanha
vam naquela oportunidade, por não 
ter sido por elas autorizado a men
cionar os nomes perante a Comissão 
Especial do Senado." 

· Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz 
mais uma vez o Sr. Carlos Alberto que 
estava, naquela oportunidade, com as 
mais altas autoridades do Estado. 

Ora a mais alta autoridade do Estado 
de Pe~ambuco - a mais alta de todas 
- era então, o Governador Eraldo 
G~eiros' que fez um depoimento aqui e, 
na verdade foi uma eloqüente defesa 
do sr. Wilson campos e também uma 
grande acusação ao acusador do Senador 
Wilson Campos. 

Se não foi o Governador, as altas au
toridades teriam sido os Secretários de 
Estado? Não é possível que o time do 
Governador Eraldo Gueiros fosse tão 
sem homogeneidade, que permitisse uma 
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dissonância dessa espécie. Possivelmente 
-sem ofensa nenhuma, porque também 
já fui soldado e já fui cabo - essa mais 
alta autoridade, na melhor das hipóteses, , 
era o cabo, comandante do destacamen
to policial de Moreno. Então, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, este depoimento 
do Sr. Carlos Alberto, esse seu engenho e 
arte, essa sua ameaça dá bem a medida 
do homem que acusa o eminente Sena
dor Wilson Campos. 

O SR. WILSON CAMPOS - Isto de
monstra bem aquilo que foi dito do seu 
retrato: que o seu retrato não era 3x4. 
Numa entrevista, um empresário per
nambucano diz que ele bem represen
tava um retrato lxl. É aquela da falsa 
dignidade. São aquelas refalsadas men
tiras constantes no processo; a refalsada 
mentira de que eu quis comprar sua 
fábrica, com quatro ou cinco amigos, 
pela importância de cinco mil cruzeiros 
novos; é aquela refalsada mentira, pro
vada, meses depois, quando ele a vendia 
por dois; é a refalsada mentira daquele 
homem que recebeu de mim toda a as
sistência para n~o fechar sua fábrica -
não pensando nele,· mas pensando nos 
operários; na mulher pobre de Moreno, 
cujos filhos poderiam passam fome; 
pensando na cidade quase vizinha da 
Capital do Recife - considerando que, 
em agindo assim, fazendo assim, pro
curando ajudar a uma empresa em difi
culdade, estaria ajudando o meu Estado, 
e o meu País. 

A decisão da Comissão do.s Nove, que 
1leu todo o processo, será para mim, 
sempre, definitiva. 

Acredito, também, no Plenário desta 
Casa do Congresso Nacional, repositório 
da vontade popular. 

Nunca me passou pela idéia um jul
gamento de conveniência, ditado pelo 
medo, pelo egoísmo ou até pelo como
dismo. 

Cada um dos meus colegas, de hoje, 
ao sair desta Casa, depois da votação 
do Projeto de Resolução, terá que en
carar sua esposa, seus filhos e, alguns, 
os próprios netos. 

Como explicar-lhes - de olhos fitos 
nos seus olhos - que decidiram contra 
a Comissão, que não encontrou provM 
contra o Senador sem tempo suficiente 
para ler o processo, aprovando solução 
política contra a honra de um semelhan
te julgado inocente? 

Como encarar a esposa, depois de jo
gar à desonra um companheiro, pai-de
famflia como eu, que tivera a sua ino
cência proclamada pela maioria absolu
ta de uma Comissão, que passou noven
ta dias exaustivos,. procurando todas as 
provas? 

Como enfrentar seus amigos e, prin
cipalmente, seus eleitores, - os políti
cos - levando, na consciência, o peso 
de uma cassação, que é a negação final 
da soberania do mandato que nos foi 
delegado pelo povo? 

Injustiças históricas 
Juro por Deus, pela honra da minha 

mulher, pela felicidade dos meus filhos, 
pela memória dos meus pais, pelo futu
ro deste País, por tudo que de mais 
sagrado houver: eu rou inocente, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

Sei que na história, desde quando Pi
latos lavo~ as mãos, não no voto secreto, 
mas na bacia pública, muitos inocentes 
foram condenados. Mas nenhum juiz que 
erra propositadamente escapa a~ julga
mento da história e à execraçao pela 
posteridade. Robespierre, que se chama
va a si próprio "O incorruptível", levou 
milhares de inocentes à guilhotina, mas 
também, um dia, sua cabeça rolou no 
engenho do Terror. 

O Capitão Dreifus, levado por maus 
juízes para a Ilha do Diabo, viveu bas
tante para ouvir a notícia do suicídio do 
seu caluniador e também para receber 
a Legião de Honra da França. 

Espero, se for injustiçado pela intriga 
e pela má fé, ter vida para ver o casti
go, ou pelo menos, como disse Pedro II, 
que brilhe, depois da minha morte, "a 
justiça de Deus, na voz da história". 

Aqui não há Senadores, nem lideres, 
nem liderados: há, somente, JUíZES, que 
vão decidir sobre a honra de um Colega 
já proclamado inocente por um julga
mento que, em qualquer Parlamento do 
mundo, teria sido final e sem apelação. 

Essa decisão que ides votar, valeu-me 
como um santelmo no meio de tanta 
angústia e sofrimento: ajudou-me a en
carar milha mulher, olhar meus filhos 
e netos, sentir-me ainda mais merece
dor da confiança e do estímuulo dos 
meus nove irmãos e do povo de Pernam
buco. 

As últimas palavras de minha mãe, no 
seu leito de morte, foram estas, aos que 
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a assistiam: "Minhas filhas: digam a 
Wilson que não renuncie, As árvores 
caem de pé". E exalou seu último suspi
ro, no meio da campanha nefanda con
tra a minha honra. 

Por isso nenhuma força humana me 
faria renunciar, antes da decisão desta 
Casa e do Supremo Tribunal Federal, 
porque consciente e ciente da minha 
inocência, já decretada pela Comissão 
dos nove. 

Quando, no domingo, fordes chamado 
a decidir, sereis Juízes, todos, com igual 
responsabilidade, igual autoridade, um 
só Poder. 

Todo o Direito, toda a Política, toda 
a ordem legal, se constituíram por um 
ideal de Justiça. E o mau juiz, o que jul
ga fora dos autos, por injunções, por im
posições, por falsos temores, cometendo 
injustiça, não se salvará do último cír
culo do inferno, instalado em sua pró
pria consciência. 

Terá a sorte de Robespierre, a execra
ção da história, o mandato conspurca
do, sofrendo a pior das desonras: aquela 
que parece muda, mas grita, no último 
pqço da sua memória. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. WILSON CAMPOS - Com mui
ta honra, nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Diz V. Ex.a 
que está sendo julgado por esta Casa 
do P.oder Legislativo. Poder que o emi
nente ex-Prefeito de Itapira - hoje 
Ubaitaba - Senador Ruy Santos, refere 
em seu livro como esse Caluniado - o 
Poder Legislativo. Poder, que diz o Se
nador Ruy Santos, é o poder que não 
pune, não prende, não multa, não casti
ga. Se assim é, então, nossa Casa irá 
castigar, pela vez primeira, um dos seus 
membros, contra a prova dos autos, por 
hipotéticas razões, hipotéticos temores? 
Não é possível, isto não seria a Casa de 
Ruy Barbosa, isto não seria a Casa de 
Milton Campos. 

O SR. WILSON CAMPOS - Muito 
obrigado, nobre Senador Luiz Cavalcan
te. Os seus apartes só fazem com que 
eu possa continuar a minha luta, eles 
determinam - parece vindos da Provi
dência Divina - a confiança na minha 
inocência; V. Ex.a que, com tanta se
gurança e tanto descortino, faz questão 
de frisar ter feito parte da Comissão que 
examinou exaustivamente o processo e 

sustenta que me deu seu voto. É uma 
das honrarias maiores da minha vida, é 
o galardão que posso legar aos meus 
filhos: a certeza da minha inocência. 

Agora, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, direi o que li sobre a verdade e a 
justiça: 

"Há só uma presença aqui - é a da 
VERDADE. 
Tudo o que aqui se fala, tudo o que 
aqui se pensa é a expressão da VER
DADE. Quem quer que aqui entre, 
sentirá a presença da VERDADE. 
Há só uma presença aqui é a da 
JUSTIÇA. 
A JUSTIÇA reina - e reinará 
neste recinto. Todos os atos aqui 
praticados são regidos e inspirad-os 
pela JUSTIÇA. Quem quer que aqui 
entre, sentirá a presen,ça da JUS
TIÇA. 

E eu confio na justiça dos Srs. Sena
dores, daqueles que me vão julgar; con
fio nas suas consciências; confio, final
mente, no Plenário do Senado Federal 
que irá me julgar dentro de poucas ho
ras. E ao concluir, Sr. Presidente, quero 
lembrar uma frase de Montesquieu: "A 
injustiça cometida contra um é uma 
ameaça para todos". 

Muito obrigado. (Muito bem. Palmas. 
O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Gustavo Capanema. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não dei
xarei que termine este período legis
lativo, sem dizer ao Senado, na qua
lidade de representante do Estado de 
Minas Gerais, uma palavra singela, mas 
viva, cheia de sincero pesar, pelo fale
cimento, no mês passado, em Belo Ho
rizonte, do escritor Djalma Andrade. 

A Academia Mineira de Letras enluta
se, deste modo, na primeira metade des
te ano, pela quarta vez. Com ela tam
bém se entristece, o Estado de Minas Ge
rais, que, assim, perde, num curto espa
ço de tempo, grandes figuras mentais, 
todas elas causa do seu cultural orgulho. 
Ainda na área acadêmica, nós os minei
ros, perdemos, faz poucos dias, outro lu
minar, Ivan Lins, este pertencente à 
Academia Brasileira de Letras, entre 
cujos membros ele figurava como o mais 
consumado humanista. 
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Djalma Andrade foi notável· escritor. 
A princípio e por toda a vida, havia nele 
o jornalista, tornado célebre no gênero 
da crônica. Todos terão lido, no Estado 
de Minas, por mais de um quarto de sé
culo, a sua coluna História Alegre de 
Belo Horizonte, cheia de graça, finura, 
brilho e ironia. 

Djalma Andrade, se assim, nesse jor
nalismo sem pausa, alegrava os minei
ros, também discretamente os edificava 
com os seus estudos históricos, que lhe 
possibilitaram escrever, no começo da 
sua carreira literária, um ensaio sobre o 
Aleijadinho, e ensinar, por vários de
cênios, num dos colégios de Belo Hori
zonte, história da civilização. 

Mas o que acima de tudo glorifica 
Djalma de Andrade é a sua poesia, poe
sia lírica e poesia satírica, dois aspectos 
por assim dizer contrapostos, mas que 
nele tão bem, tão admiravelmente, se 
harmonizavam. 

Diante do seu corpo morto, na hora da 
última despedida, o presidente da Aca
demia Mineira de Letras, Ministro Vi
valdi Moreira, assim se expressava: "Tua 
poesia era o encontro secreto da harmo
nia e do coração. Vida completa de poe
sia foi a tua, Djalma. Poeta na des
preocupuação do dia que passa, o dia 
urgente em que outros procuravam 
amealhar bens materiais e formas de 
poder, tu o empregavas - e outros dirão 
tu o dissipavas- em viver intensamen
te tua poesia no que ela tem de mais 
puro. Teu universo, como o de Rimbaud 
e Verlaine, era composto de ritmos como 
a moeda de curso forçado e sem câmbio 
equivalente em outros sistemas mone
tários. Por isso, vivias no teu heróico 
isolamento. Olhavas para nós com pie
dade, aquela sublime piedade que sou
beste transmitir no soneto imorredouro 
do Ato de Caridade." 

Srs. Senadores, certo estou de que to
dos compreenderão como são grandes os 
motivos do luto de Minas Gerais, que 
acaba de perder uma de suas grandes 
vozes de poeta. A representação mineira 
no Senado não poderia deixar de dizer 
esta palavra de consternação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, recebi, de Na
nuque - MG, o telegrama, cuja foto
cópia segue em anexo, e, na ocasião, faço 

um confiante apelo ao Excelentíssimo Sr. 
Ministro de Estado da Aeronáutica, Te
nente-Brigadeiro Joelmir Campos de 
Araripe Macedo, no sentido de que de
termine providências urgentes para con
tornar a situação de isolamento por que 
passa aquela cidade, ao ver .suspensos os 
vôos regulares da VARIG de Belo Hori
z.onte a Salvador com escala em Na
nuque, tendo já a TRANSBRASIL, hâ 
dois meses, abandonado o aeroporto da
quela cidade do Norte de Minas Gerais. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITA· 
MAR FRANCO EM SEU DISCURSO: 

Senador Itamar Franco 
Senado Federal 
Brasília - DF 

Comunicamos V Excia que VARIG 
suspendeu ontem seus voos regulares 
para Nanuque vg na rota Belo Hori~onte 
Salvador pt Há dois meses TRANSBRASIL 
abandonou nosso aeroporto pt Sem ro
dovia pavimentada vg agora também 
sem aviacão comercial doméstico vg Na
nuque aéelera seu isolamento de Minas 
Gerais pt Comunidade revoltada pt Res
peitosamente 

Nelson Martins Quadros Presidente 
Sindicato Rural de Nanuque. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CA VALCAN'l'E - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a partir de 
ontem, o dólar norte-americano passou a 
custar Cr$ 8,020 para compra e Cr$ 8,070 
para venda. Foi o sexto reajuste ocorrido 
neste ano, perfazendo uma desvaloriza
ção acumulada do cruzeiro de 8,45%. 

De algum tempo para cá, em decorrên
cia da acentuada desvalorização do dó
lar, a fixação da taxa cambial passou a 
ser função das moedas de um grupo de 
países, notadamente os membros da 
OCDE (Organização para a Cooperação 
do Desenvolvimento Econômico), esta 
re·sponsá vel por mais de dois terços da 
nossa comercialização externa. Em rela
ção às chamadas moedas fortes - marco 
alemão, franco sufsso, florim holandês 
- a depreciação do cruzeiro tem sido 
mais acentuada, e algo moderada se 
comparada ao dólar, libra e lira, sem 
falar nas moedas sul-americanas. 
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Desta vez, a expectativa mais genera
lizada era a de que o Banco Central 
abandonaria o sistema de minidesvalori
zacões, inaugurado em 1967 pelo Sr. Del
fim Netto. Todavia tal não se deu, si
tuando-se o último reajuste até abaixo 
do patamar de 1,2%, já anteriormente 
excedido. 

Manda o bom senso que a desvalori
zação da moeda esteja em proporção com 
a diferença entre a inflação interna e a 
inflação média reinante no conjunto dos 
nossos melhores clientes. Até esta altura 
do ano, a taxa de inflação nacional anda 
em torno de 12,5%, seguramente o dobro 
da taxa média dos nossos principais 
compradores. Temerário seria, portanto, 
a volta à política de macrodesvaloriza
ções. 

Verdade é que não há como fugir ao 
crucial dilema: forte desvalorização do 
cruzeiro significa mais exportação, mais 
divisas, mais possibilidade de aquisição 
à.e bens de capital e maior taxa de cres
cimento; ao revés, forte desvalorização 
significa encarecimento dos empréstimos 
e:-~tern{),S, elevação do preço das importa
~ões, ·elevação da taxa de inflação e, além 
disso, enseja acusações de dumping par
tidas de nações amigas. 

É, pois, de boa prudêncià não tente
mos impulsionar as exportações à custa 
de desmedida desvalorização monetária. 
A persistência de dilatada inflação gera 
a escalada do custo de vida, fonte de 
tensões sociais das quais nenhum regime 
ou governo fica à salvaguarda. E à esta
bilidade política, após 1964, se deve o 
grande salto do Brasil na senda do de
senvolvimento. Preservemos esta estabi
lidade a todo custo, mesmo ao custo 
duma diminuição da taxa de cresci
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Lembro a.os Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para uma 
sessão a realizar-se hoje, às 18 horas e 
30 minutos, no plenário da Câmara dos 
Deputados e destinada à apreciação do 
Projeto de Lei n.O 6/75- CN. 

Esta Presidência convoca Sessão Es
traordinária a realizar-se amanhã, às 
11 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.0 9, de 1975 
(n.O 11-B/75, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da tradução do pro
tocolo para a continuação em vigor do 
Convênio Internacional do Café de 1988, 
prorrogado, aprovado pelo Conselho da 
Organização Internacional do Café, me
diante a Resolução n.0 273, de 26 de 
setembro de 1974, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 205 
e 206, de 1975, das Comissões 

- de Relações Exteriores; e 
- de Agricultura. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.0 12, de 1975 
(n.O 14-B/75, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Tratado da An
tártida, assinado em Washington, em 
1.0 de dezembro de 1959, e a adesão do 
Brasil ao referido ato jurídico interna
cional, tendo 
PARECERES, sob n.os 201 e 202, de 1975, 

das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela cons

titucionalidade e juridicidade; e 
- de Relações Exteriores, favorável. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.O 33, de 1975 (apresenta
do pela Comissão de Constituição e Jus
tiça, como conclusão de seu Parecer 
n.o 210, de 1975), que suspende a exe
cução do art. 119 da Constituição do 
Estado do Amazonas, declarado incons
titucional por decisão do Supremo Tri
buna Federal, de 27 de fevereiro de 1975. 

Nada mais havendo que tratar, declaro 
encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 
25 minutos.) 



87 .a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 28 de junho de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDll:NCIA DOS SRS. MAGALHlíES PINTO E WILSON GONÇALVES 

As 11 horas, acham-se presentes 
os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Guiomard - José Esteves -
José Lindoso- Jarbas Passarinho
Alexandre Costa - Henrique de La 
Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco - Helvídio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves- Dinarte Mariz - Jessé 
Freire - Domício Gondim - Ruy 
Carneiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Wilson Campos - Amon 
de Mello- Luiz Cavalcante- Teo
tônio Vilela - Augusto Franco -
Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu 
Cardoso - Eurico Rezende - João 
Calmon - Amaral Peix:oto - Ro
berto Saturnino - Vasconcelos Tor
res - Benjamim Farah - Danton 
Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo 
Capanema - Itamar Franco - Ma
galhães Pinto -Franco Montoro -
Orestes Quércia - Orlando Zanca
ner- Lázaro Barboza- Osires Tei
xeira - Italivio Coelho - Mendes 
Canale - Saldanha Derzi - Accioly 
Filho- Leite Chaves- Mattos Leão 
- Lenoir Vargas - Otair Becker -
Daniel Krieger- Paulo Brossard -
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-A lista de presença acusa o compareci
mento de 58 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 
PARECER 

N.0 258, de 1975 

da Comissão de Educação e Cul
tura, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n.0 40, de 1975 (n.0 6-B, de 
1975, na Casa de origem), que "au
toriza a doacão à Universidade de 
São Paulo, nÓ domínio útil dos ter
renos de marinha que menciona, 
situados no Município de Ubatuba". 

Relator: Sr. Henrique de La Rocque 

O Senhor Presidente da República re
meteu a presente mensagem ao Con
gresso Nacional para que seja autorizada 
a doação à Universidade de São Paulo 
do domínio útil dos terrenos de marinha 
situados a 14 km da cidade de Ubatuba, 
no Município do mesmo nome, Estado de 
São Paulo, no trecho compreendido entre 
as praias do Lamberto e Comprida cor
tomando a Ponta do Codó, de acordo 
com os elementos constantes do proce.;;.so 
protocolizado no Ministério da Fazenda 
sob o n.0 0768-25.557, de 1974. 

A referida mensagem mereceu aprova
ção na Câmara dos Deputados, que nos 
enviou a redação final da referida lei, 
concebida nos seguintes termos: 

"Autoriza a doação, à Universidade 
de São Paulo, do domínio útil dos 
terrenos de marinha que menciona, 
situados no Município de Ubatuba." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

- Fica o Poder Executivo 
autorizado a doar, à Universidade 
de São Paulo, o domínio útil dos 
terrenos de marinha situados a 
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1.4 km da Cidade de Ubatuba, no 
Município do mesmo nome, Estado 
de São Paulo, no trecho c-ompreen
dido entre as praias do Lambert:;, e 
Comprida, contornando a Ponta dú 
Codó, de acordo com os elementos 
constantes do processo protocoliza
do no Ministério da Fazenda sob o 
n.0 0768-25.557, de 1974. 
Art. 2.0 - Os terrenos referidos n-o 
art. 1.0 se destinam à Base Norte de 
Pesquisas do Instituto Oceanográfico 
da Universidade de São Paulo, já 
instalada no local. 
Art. 3.0 - Caberá à donatária a 
responsabilidade por quaisquer in
denizações que, eventualmente, ve
nham a ser devidas a terceiros, re
lativamente à área doada. 
Art. 4.0 - A doação se tornará nula, 
sem direito a qualquer indenização, 
inclusive por benfeitorias realizadas, 
se ao terreno, no todo ou em parte, 
vier a ser dada destinação diversa 
ou, ainda, se ocorrer inadimplemento 
de cláusula do contrato a ser lavrado 
em livro próprio do Serviço de P::t
trimônio da União. 
Art. 5.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário." 

Opinamos favoravelmente a mensa
gem enviada pelo Executivo ao Congres
so Nacional, sendo de se assinalar a 
sua tramitação regimental na Câmara 
dos Deputados de onde nos vem reme
tida. 

Sala das Comissões, em 26 de junho 
de 1975. - Tarso Dutra, Presidente -
Henrique de La Rocque, Relator - Gus
tavo Capanema - Helvídio Nunes -
João Calmon - Paulo Brossard - Arnon 
de Mello. 

PARECER 
N.0 259, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 40, de 
1975. 

Relator: Sr. Ruy Santos 
Pela Mensagem n.0 37, de 1975, o Se

nhor Presidente da República, com base 
no art. 51 da Constituição, submete à 
deliberação do Congresso Nacional o pre
sente Projeto de Lei que "autoriza a doa
ção, à Universidade de São Paulo, do 
domínio útil dos terrenos de marinha 
que menciona". 

Os terrenos a serem doados compre
endem faixa de terras situadas entre as 
Praias do Lamberto e Comprida, contor
nando a Ponta do Godó, a 14 km da ci
dade de Ubatuba, SP. 

Visa a doação a resguardar o domínio 
útil dos terrenos de marinha à Univer
sidade de São Paulo, onde, desde 1954, 
em virtude de autorização, a título pre
cário, da Delegacia do Serviço do Patri
mônio da União no Estado de São Paulo, 
se instalou a Base Norte de pesquisas do 
Instituto Oceanográfico daquela Univer
sidade. 

Ressalta a Exposição de Motivos do Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda que as 
atividades do referido Instituto são de 
relevante interesse científico, o que, cer
tamente, é motivo para que seja autori
zada à doação. Ela, entretanto, é feita 
com a ressalva da "responsabilidade da 
donatária por eventuais indenizações 
de direitos que possam vir a ser opostos 
por terceiros". 

A proposição, como se observa, já foi 
obj e to de acurado exame pelos órgãos 
técnicos da outra Casa do Congresso 
Nacional, e que a aprovaram sem res
trições, à vista do interesse qÚe a medi
da desperta, no que tange aos benefícios 
a serem proporcionados no campo cien
tífico. 

Em face do exposto, e tendo em conta 
os aspectos dados ao exame desta Oe
missão, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 26 de junho 
de 1975. - Amaral Peixoto, Presidente -
Ruy Santos, Relator.- Heitor Dias -
Fausto Castelo-Branco- Saldanha Der
zi- Roberto Saturnino- Leite Chaves 
- Ruy Carneiro - José Sarney. 

PARECER 
N.0 260, de 1975 

da Comissão de Relações Exterio
res, sobre o Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 10, de 1975 (n.0 7-B, de 
1975, da Câmara dos Deputados), 
que "aprova o texto da Convenção 
que cria o Centro Internacional de 
Cálculo ("lntergovernamental Bu
reau of Informatics"), concluída em 
Paris, a 6 de dezembro de 1951". 

Relator: Sr. Mauro Benevides 
A Mensagem Presidencial n.0 71, de 24 

de março de 1975, submete à considera
ção do Poder Legislativo, na forma do 
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disposto no art. 44, item r, da Constitui
ção Federal, o texto da Convenção que 
cria o Centro Internacional de Cálculo 
(Intergovemamental Bureau of Infor
matics), concluída em Paris, a 6 de de
zembro de 1951. 

o Chefe do Poder Executivo, usando 
da faculdade contida no art. 81, item X, 
da Constituição, determinou que a Dele
gação do Brasil junto à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e a Cultura (UNESCO) aderisse ao tex
to que ora nos é dado examinar, o que 
foi feito, a 11 de dezembro de 1974, na 
sede da Organização, em Paris. 

Segundo a Exposição de Motivos do Sr. 
Ministro de Estado das Relações Exterio
res, que acompanha a matéria, os se
guintes países ratificaram a Convenção 
até o presente. 

Argélia, Bélgica, Ceilão, Equador, 
Espanha, Finlândia, França, Gana, 
Itália, Japão, Libéria, Madagascar, 
México, Nigéria, Países-Baixos, Re
pública Arabe do Egito. 

Justificando o interesse em aderir ao 
texto, explica o documento ministerial 
que a presença brasileira na organiza
ção propiciará a pos.3ibilidade de orien
tar a ação do órgão no sentido específico 
das necessidades do desenvolvimento 
brasileiro, e conclui: 

A adesão plena do Brasil à Conven
ção em apreço abrirá perspectivas 
de grande alcance para o desenvol
vimento do País no campo da infor
mática, mediante, por um lado, 
acesso a foro onde se discutem ques
tões altamente relevantes sobre a 
matéria, em âmbito intergoverna
mental, e, por outro lado, através da 
participação eventual em projetes de 
interesse para os países em processo 
de desenvolvimento em geral. 

A parte preambular do tratado, após 
reconhecer que o desenvolvimento da 
pesquisa e da descoberta científica cons
titui base indispensável para o progresso 
econômico e social da humanidade, e que 
estas têm o seu rendimento considera
velmente acrescido quando realizados no 
plano internacional, conclui pela neces
sidade de ser criada uma instituição in
ternacional encarregada de promover e 
aplicar "os modernos meios de cálculo e 
efetuar pesqulsas sistemáticas e contí
nuas para melhorar esses meios". 

o artigo I da Convenção cria o Centro 
Internacional de Cálculo, com sede em 

Roma, e o artigo II define as suas 3 fun
ções básicas: 

1) Pesquisa dentífica 
2) Educação 
3) Serviço de Consulta e de Cálculo. 
A primeira função será executada 

através de estabelecimento de laborató
rios equipados com máquinas de cal
cular; da realização de pesquisas sobre 
questões relativas aos meios de cálculo; 
do estabelecimento de um programa para 
estudo dos problemas de ciência pura; 
promovendo a colaboração entre os ins
titutos de cálculo do mundo inteiro e 
favorecendo os seus trabalhos; e assegu
rando a publicação e a difusão dos re
sultados de suas pesquisas. 

A segunda função será atingida atra
vés da elaboração e execução de um pro
grama para a formação profissional e o 
aperfeiçoamento de especialistas no 
campo do cálculo. 

Finalmente para execução da terceira 
função a que se propõe o Centro, será 
assegurado o funciOnamento de um ser
viço de Consulta e de Cálculo. 

A estrutura da organização não foge 
àquela regra geral que é comumente ado
tada para as instituições internacionais. 

Há uma Assembléia Geral composta 
por um representante de cada Estado
membro e por um representante da 
UNESCO. Gomo órgão supremo que é da 
Organização, cumpre-lhe estabelecer os 
regulamentos, traçar as normas gerais 
do programa a ser executado, votar o or
çamento, apreciar os relatórios sobre as 
atividades do Organismo e eleger os 
membros do Conselho Executivo. Será 
.convocada, em sessão ordinária, uma vez 
a cada 2 anos e, em sessão extraordiná
ria, toda vez que convocada pelo Presi
dente do Conselho Executivo. 

o segundo órgão previsto é o Conselho 
Executivo, composto de seis pessoas, 
eleitas pela Assembléia Geral dentre os 
candidat<>s apresentados pelos Estados
membros, e de um representante da 
UNESCO. Este órgão é responsável pela 
fiel execução do programa adotado pela 
Assembléia Geral, sendo-lhe para tanto 
reconhecidos os seguintes poderes: 

a) examina e aprova os relatórlos e 
programas anuais preparados pelo Dire
tor do Centro; o relatório bienal das ati
vidades a ser apresentado à Assembléia 
Geral será também submetido ao Con
selho; 
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b) controla a administração financeira 
do Centro e fixa o orçamento anual; 

c) decide sobre os acordos referentes à 
colaboração científica a serem concluí
dos pelo Centro; 

d) transmite à Assembléia Geral a 
lista de candidatos ao posto de Diretor, 
com sua opinião sobre cada candidato; 

e) designa os ocupantes dos altos car
gos do Centro mediante proposta do Di
retor; 

f) nomeia, no caso em que o Diretor 
do Centro não possa continuar a exercer 
suas funções, um Diretor interino que 
permanecerá no cargo até a próxima 
sessão da Assembléia Geral. 

Em sessão ordinária, o Conselho reú
ne-se 2 vezes por ano. Em sessão extra
<Ordinária, a pedido de 3 de seus mem
bros ou por convocação de seu presi
dente. 

Finalmente, há um órgão eminente
mente administrativo que é o Diretor. 
Ele é designado pela Assembléia Geral, 
mediante apresentação de candidaturas 
pelo Gonselho Executivo. É nomeado por 
um período de 4 anos. A ele incumbe 
dirigir os trabalhos do Centro de acordo 
com as diretrizes aprovadas pela Assem
bléia Geral e nos moldes delineados pelo 
Conselho Executivo. É o representante 
do Centro em todos os atos da vida civil. 

Cumpre igualmente ao Diretor escolher 
o pessoal do Centro sob a condição de 
reunirem as mais altas qualidades de in
tegridade, eficiência, e competência téc
nica. 

Os recursos financeiros do fundo serão 
constituídos pelas contribuições anuais 
dos Estados-membros, pelas doações, le
gados e subvenções que venha a receber. 

As contribuições anuais dos Estados
membros serão fixadas pela Assembléia 

· Geral e terão duas parcelas: 

- Uma contribuição básica que será 
igual para todos os Estados-membros 
e cujo montante será fixado pela As
sembléia Geral, por maioria de 2/3 
de votos. 

- Uma contribuição variável que será 
proPQrcional à contribuição do Esta
do-membro à Organização das Na
ções Unidas para a Educação, a Ciên
cia e a Cultura. 

Somos de opinião que os objetivos CD
limados pelo presente Ac·ordo são alta-

mente meritórios e a nossa participação 
como membro ativo do Centro Interna
cional de Cálculo só poderá trazer re
sultados benéficos para a Nação, sobre
tudo por ter sido fixado que o organismo 
deverá "satisfazer, com prioridade, as 
necessidades dos Estados-membros que 
disponham de recursos financeiros limi
tados". 

A matéria foi codificada nas formas 
usuais adotadas pelo Direito Internacio
nal, atendendo, sobretudo, aos princí
pios de paz e bem comum da humani-
dad~ · 

P.or todo o exposto, opinamos pela 
ap:::ovaçãQ do texto da presente Conven
ção na forma do Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 10, de 1975. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 
1975. - Daniel Krieger, Presidente -
Mauro Benevides, Relator- Mendes Ca
nale - Gilvan Rocha - Fausto Castelo
Branco - Danton Jobim - Augusto 
Franco - Amon de Mello - Paulo Bros
sard - José Sarney. 

PARECER 
N.0 261, de 1975 

da Comissão de Educação e Cultu
ra, sobre o Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 10, de 1975. 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 
O Senhor Presidente da República, 

pela Mensagem n. 0 71, de 24 de março 
do corrente ano, submete à aprovação 
do congresso Nacional, acompanhado de 
Exposição de Motivos do senhor Minis
tro das Relações Exteriores, o texto da 
Convenção que cria o Centro Internacio
nal do Cálculo, concluída em Paris, a 
6 de dezembro de 1951. 

O Brasil, ao aderir, em 11 de dezembro 
de 1974,. por intermédio de sua Delegação 
junto à UNESCO, à referida convenção, 
viu abrirem-se-lhe perspectivas de alto 
alcance para o seu desenvolvimento no 
campo da informática, uma vez que o ci
tado Centro Internacional, criado PQr 
aquela convenção, com sede em Roma, 
está estreitamente vinculado à ONU e 
conta com a participação aberta à ade
são de seus Estados-membros. 

As funções do centro Internacional do 
Cálculo estendem-se pelo campo da pes
quisa científica, da educação e dos ser
viços de consulta e de cálculo, todos es
senciais e se complementando mutua
mente. 
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Para melhor desempenhar sua função 
no setor da pesquisa científica, a enti
dade.põe em funcionamento laboratórios 
equipados com vários tipos de máquinas 
de calcular; promove pesquisa acerca de 
temas ligados à utilização e ao aperfei
çoamento dos meios de cálculos; e esta
belece programa para estudo, no plano 
internacional, de problemas de ciência 
pura, referente a cálculos. 

com o objeti.vo de exercer mais efici
entemente suas funções educativas, o 
Centro elabora e executa um programa 
para a formação profissional e aperfei
çoamento de especialistas no campo do 
cálculo. 

Finalmente, para assegurar condições 
mais favoráveis às suas funções no 
campo da consulta e do cálculo, a en
tidade está aparelhada a fornecer um 
modelar serviço de consulta, além de 
manter todos os serviços destinados ao 
processamento de cálculos. 

É de se ressaltar que essa tríplice 
função do Centro Internacional do Cál
culo está voltada, prioritariamente, para 
as necessidades dos seus Estados-mem
bros, de modo especial para as daqueles 
que não dispõem de grande recursos téc
nicos e científicos, sempre agindo em 
conformidade com os objetivos de paz in
ternacional e bem comum da humanida
de, proclamados na Carta da Organiza
ção das Nações Unidas. 

o Brasil está, hoje, convencido de que 
o seu maior e mais acelerado progresso 
econômico e social depende, principal
mente, de um crescente desenvolvimen
to no campo das pesquisas e das desco
bertas científicas e de que um grande 
número dessas iniciativa terá seu rendi
mento consideravelmente incrementado 
se forem efetuadas no plano internacio
nal. 

Por seu turno, capacitou-se, igualmen
te, de que numerosos problemas mate
máticos existentes nos diversos ramos 
da ciência envolvem cálculos extre
mamente complexos e de que o pro
gresso desses conhecimentos científicos 
está condicionado, em grande parte à 
solução de tais problemas. ' 

Sabemos, também, que os recentes e 
prodigiosos avanços efetuados no campo 
das máquinas calculadoras permitem 
atualmente, que sejam efetuados cál~ 
culos, que, praticamente, sem elas seria 
impossível sua realização. ' 

Ao nosso País, que, nos últimos anos, 
vem procurando imprimir um ritmo cada 
vez mais acelerado ao seu desenvolvi
mento científico, é altamente desejável 
e mesmo necessário que estabeleça re
lações cada vez mais estreitas com uma 
instituição internacional do cálculo, 
encarregado de promover e aplicar o 
instrumento moderno de cálculo, e ca
paz de efetuar pesquisas sistemáticas e 
contínuas para aperfeiçoar esse instru
mental. 

Pelos motivos expostos, a comissão de 
Educação e Cultura é de parecer que o 
presente Projeto de Decreto Legislativo 
deve ser aprovado. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 
1975. - Tarso Dutra, Presidente - Hel
vídio Nunes, Relator - Gustavo Capane
ma - João Calmon - Paul() Brossard. 

PARECER 
N.0 262, de 1975 

da Comissão de Relações Exterio
res, sobre Projeto de Decreto Legis
lativo n.0 3, de 1975 (n.0 3-B, de 1975, 
na origem), que "aprova o texto da 
Convenção Destinada a Evitar a 
Dupla Tributação e Prevenir a Eva
são Fiscal em Matéria de Impostos 
Sobre a Renda, firmada entre a Re
pública Federativa do Brasil e o Es
tado Espanhol, em Brasília, a 14 de 
novembro de 1974. 

Relator: Sr. Leite Chaves 
O Projeto de Decreto Legislativo em 

exame, procedente da outra Casa do 
Congresso Nacional, "aprova o texto da 
Convenção Destinada a Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em matéria de Imposto Sobre a Renda 
firmada entre a República Federativá 
do Brasil e o Estado Espanhol em Bra
sília, a 14 de novembro de 1974". 
1. O texto da Convenção a que se refe
re o Projeto de Decreto Legislativo de que 
ora tratamos foi encaminhado ao Con
gresso Nacional pelo Senhor Presidente 
da República, em conformidade com o 
disposto no art. 44, item I, da Constitui
ção Federal. Veio acompanhado de Ex
posição de Motivos do Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, na qual 
são mostradas as razões determinantes 
do documento apresentado. 
2. Diz a menciDnada Exposição de Mo
tivos que "obedecida, em linhas gerais 
a orientação adotada anteriormente e:n{ 
negociação de acordo semelhantes es
tabeleceram-se cláusulas que, mediante 
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alívios fiscais, visam a estimular as 
transferências recíprocas de dividendos 
juros e royalties, incentivando os fluxo~ 
de investimentos nos territórios de am
bos os países". 
3. Acentua ainda o Senhor MiniStro de 
Estado do Exterior, na mesma fonte que 
a Convenção terá efeitos positivos para 
o desenvolvimento da navegação maríti
ma e área, entre os dois países ao inter
câmbio de serviços de profiSsionais libe
rais e de atividades de artistas e despor
tistas, bem como à expansão das ativida
des culturais, através do intercâmbio de 
professores e estudantes. 
4. O texto do documento sob enfoque 
está subdividido em trinta (30) artigos 
cada um deles com a indicação, em títu~ 
lo, do assunto abrangido na disposição. 
E~tr~ esses aS?untos estão, na área eco
nonuca propr1amente dita: Rendimen
tos de Bens Imobiliários (art. 6); Lucros 
das Empresas (art. 7); Navegação Marí
tima e Aérea (art. 8); Empresas Associa
das (art. 9); Dividendos (art. 10); Juros 
(art. 11); Royalties (art. 12); e Ganhos 
de capital (art. 13). 
5. No que se refere, por exemplo a di
vi~endos, o artigo correspondente 'deter
mma que os que forem 

". . . pagas por uma sociedade resi
dente de um Estado do Contratante 
a um residente de outro Estado Con
tratante são tributáveis nesse outro 
Estado. 
Todavia, esses dividendos podem ser 
tributados no Estado Contratante 
onde reside a sociedade que paga e 
de acordo com a legislação desse Es
tado, mas o Imposto assim estabele
ddo não poderá exceder 15% do 
montante bruto dos dividendos." 

6. O art. 30 determina como e quando 
qualquer dos Estados Contratantes pode 
d~nun,~iar ~ Convenção. Isso pode ser 
fe1to. depo1s de decorrido um período 
de tres anos a contar da data de sua en
trada em vigor, mediante aviso por es
crito de denúncia entregue ao outro Es
tado Contratante através dos canais di
plomáticos, desde que tal aviso seja dado 
até o dia 30 de junho de qualquer ano 
calendário". 

7. Segue ao texto propriamente dito 
um Protocolo adicional, firmado na mes
ma ocasião em que a Convenção o foi 
com algumas disposições complementa~ 
res, definidoras do alcance exato de de
terminadas cláusulas. 

8. Fazemos, a propõsito da matéria em 
exame, a observação de que os casos de 
bitributação são comuns na área de rela
cionamento de dois Estados, no limite 
mesmo em que o intercâmbio múltiplo 
entre eles se intensifica. Sempre que o 
assunto não é, em tempo, disciplinado 
através de um compromisso a níV'el do 
Governo, perduram normas conflitantes 
e isso alimenta a ocorrência de proble
mas que muito prejudicam ao interesse 
dos Estados em causa. Em se tratando 
do Imposto de Renda, por exemplo, são 
freqüentes as bitributações e até oca
sionalmente, as pluritributações. ' 
9. O assunto vem merecendo a especial 
atenção dos organismos internacionais 
em diferentes oportunidades e tem par.: 
ticular relevância no âmbito de um rela
cionamento bilateral, quando exiSte o 
mútuo propósito de eliminar fatores que 
possam. comprometê-lo. 
10. Há, portanto, boas razões justifica
doras da negociação processada entre a 
Espanha e o Brasil, com vistas .a estabe
lecer normas que impeçam entre as duas 
Nações esse tipo de ocorrência. 
11. Os aspectos formais do Acordo es
tão, a nosso ver, em perfeita ordem bem 
como correto consideramos o proéessa
mento da negociação através da qual i'oi 
ele firmado aqui, na Capital do Brasil. 
12. Opinamos, assim, na linha do ex
posto, pela aprovação do Projeto de De
creto Legislativo n.0 3, de 1975 (Projeto 
de Decreto Legislativo n.0 3-B, de 1975, 
na CD) que aprova o texto da Convenção 
Destinada a Evitar Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão. Fiscal em Matéria de 
Impostos Sobre a Renda, firmada entre 
a República Federativa do Brasil e o Es
tado Espanhol, em Brasília, a 14 de no-
vembro de 1974. -

Sala ·das Comissões, em 4 de junho de 
1975. - Daniel Krieger, Presidente -
Leite Chaves, Relator- João Calmon
Arnon de Mello - Nelson Carneiro 
- Itamar Franco - Mauro Benevides -
Gilvan Rocha- José Samey. 

PARECER 
N,0 263, de 1975 

da Comissão de Economia, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n.o 3, 
de 1975. 

Relator: Sr. Renato Franco. 
O presente Projeto de Decreto Legis

lativo objetiva a ratificação, pelo Con-
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gresso Nacional, do texto da Convenção 
Destinada a Evitar a Dupla Tri.butação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre a Renda, firmado entre 
a República Federativa do Brasil e o Es
tado Espanhol, a 14 de novembro de 
1974. 

2. Na exposição encaminhadora do as
sunto ao Senhor Presidente da Repúbli
ca, o Senhor Ministro de Estado das Re
lações Exteriores explica e justifica o 
Instrumento em referência, nos seguintes 
termos: 

"Obedecida, em linhas gerais, a ori
entação adotada anteriormente em 
negociações de acordos semelhantes, 
estabeleceram-se cláusulas que, me
diante alívios fiscais, visam a esti
mular as transferência.s recíprocas 
de dividendos, juros e royalties, in
centivando os fluxos de investimen
tos nos territórios de ambos os paí
ses." 

3. Diz ainda, a mesma fonte, que a 
Convenção proporcionará condições mais 
vantajosas ao desenvolvimento da nave
gação marítima e aérea, ao intercâmbio 
de serviços de profissionais liberais e de 
atividades culturais, através do inter
câmbio de professores e estudantes entre 
os dois países. 

4. A Comissão de Relações Exteriores, 
manifestando-se pela aprovação do pre
sente Projeto de Decreto Legislativo, re
conheceu a correta observância dos re
quisitos necessários, na negociação do 
acordo a que se refere e admitiu a plena 
coincidência do mesmo acordo com o 
interesse brasileiro. 

5. Assim também consider.amos. E, en
focando o convencionado entre Brasil e 
Espanha, sob o estrito aspecto de suas 
implicações econômicas, somos, ainda, le
vados ao pleno reconhecimento de sua 
alta conveniência, pois elimina, no assun
to sobre o qual incide, uma situação de 
indefinição, negativa, em princípio, à in
tensificação do relacionamento entre as 
duas Nações. 

Opinamos, desse modo, pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo n.0 3, 
de 1975, ora em exame. 

Sala das Comissões, em 19 de junho 
de 1975. - Arnon de Mello, Presidente, 
eventual. Renato Franco, Relator. Ama
rai Peixoto - Roberto Saturnino - Hel
vídio Nunes - Wilson Campos. 

PARECER 
N.0 264, de 1975 

da Comissão de Finanças, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 3, 
de 1975. 

Relator: Sr. Teotônio Vilela 

:E: submetido a esta Comissão, prove
mente da Câmara dos Deputados, o pre
sente Proj etü de Decreto Legislativo, 
que aprova o texto da Convenção Desti
nada a Evitar a Dupla Tributação e Pre
venir a Evasão Fiscal, em Matéria de 
Imposto sobre a Renda, firmada entre a 
República Federativa do Bra.sil e o Es
tado Espanhol. 

A matéria foi encaminhada ao Con
gresso Nacional por mensagem do Senhor 
Presidente da República, atendendo ao 
imperativo constitucional pertinente, 
para o que já for.am ouvidas, entre ou
tras, as Comissões de Relações Exteriores 
e de Economia desta Casa, as quais con
cluíram pela sua aprovação. 

Tratando-se de a.ssunto relacionado 
com a tributação do Imposto sobre a 
Renda, é evidente a competência da Co
missão de Finanças. 

A dupla tributação foi sempre uma 
preocupação dos governos, tanto no pla
no interno quanto no das relações inte·r
nacionais, tendo em vista a proteção dos 
interesses e direitos dos contribuintes em 
geral, bem assim da.s próprias entidades 
tributantes. 

Internamente a .solução é encontrada 
na Constituição, que estabelece uma rígi
da discriminação de renda.s, proveniente 
da determinação da competência para 
instituir e cobrar tributos, entre os dife
rentes níveis governamentais. 

Dificuldade maior reside na limitação 
da competência tributária entre dois Es
tados estrangeiros, com .sistemas tributá
rios diversos, com regimes de ar:recada
ção distintos, com fatos geradores estra
nhos uns aos outros, e outras diferen
ças. É claro que, sem uma definição pre
cisa dos campos conflitantes de incidên
cia tributária entre dois Estados estran
geiros, todos sairão prejudicados. De um 
lado, sujeitos à legislação de ambos os 
Estados, os contribuintes que venham a 
pagar dois tributos sobre o mesmo fato 
gerador. 

De outro lado, os próprios Estados tri
butantes perdem parcelas da arrecada
ção, porque os contribuintes, evitando 
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por todos os meios .a du.pla incidência 
tributária, provocam a evasão de renda, 
certamente prejudicial a um deles. 

No presente caso, é celebrada uma Con
venção entre o Brasil e a Espanha, exa
tamente para se evitar a dupla tributa
ção e a evasão fiscal do Imposto sobre 
a Renda. 

Examinando o texto da convenção, 
achamos que alguns pontos mereceriam 
uma análise mais detida. 

Por exemplo, no art. 2.0, se diz que: 
"Consideram-se impostos sobre a 
renda aqueles que incidem sobre a 
totalidade da renda ou sobre parte 
da mesma, inclusive os impostos pro
venientes da alienação de bens mó
veis ou imóveis, os impostos sobre o 
montante dos salários pagos .pela em
presa (não se incluindo as cotas de 
Previdência Social, assim como os 
impostos sobre as mais valias" (gri
famos.) 

No Brasil, a alienação de bens imó
veis, como é sabido, tem regime tributá
rio especialíssimo, constituindo fato .ge
rador excepcional do imposto de renda. 

Tal sistemática, provavelmente dife
rente da espanhola, deveria estar bem 
esclarecida na Convenção, mas não está. 

Igualmente a alienação de bens imó
veis, cuja ocorrência constitui fato gera
dor mediato, diríamos reflexo, no siste
ma brasileiro do imposto de renda, não 
parece ser semelhante na legislação es
panhola. Sobre ele, também poderão sur
gir dúvidas. 

Outra coisa é a questão das chamadas 
"mais-valias", que suscita urna interpre
tação casuística, também não muito pa
cífica. 

Pode-se questionar, da mesma forma, 
a especificação dos campos de incidên
cia do imposto no Brasil e na Espanha, 
feita ainda no art. 2.0 

Destacamos, por exemplo, o item III, 
da letra b, onde encontramos 

"b na Espanha: 
O I I o O O I I O o o O I O o o o o o o o o o o o o o 1 o o 0 o o o o o 

(III) os seguintes impostos a conta: 
a contribuição territorial sobre a ri
queza rural e pecuáda, a contnbui
ção territorial sobre a riqueza urba
na, ( ... ) " 

Estamos aqui diante de duas modali
dades do imposto de renda espanhol. 

São duas contribuições sobre a riqueza. 
Uma sobre a nqueza rural, outra sobre 
a nqueza urbana. Se tornarmos a expres
são riqueza em seu sentido, digamos, es
tático de patrimônio, no Br:asil esses dois 
casos constituirão fatos geradores de dois 
outros impostos sobre o patnmônio: o 
da propriedade territorial rural (ITR) e 
o da propriedade predial e territoial ur
bana (IPTU). Ao ·contrário, se conside
ramos a mesma expressão riqueza no 
seu sentido dinâmico de renda, aí sim, 
ela constituirá fato gerador do imposto 
de renda no Brasil. 

Queremos dizer com isso, que há as
pectos duvidosos, ou melhor, indecisos na 
especificação dos campos de incidência 
do imposto sobre a renda, nos dois paí
ses, objeto da Convenção, não esclareci
dos no texto e que podem resultar em 
pontos não pacíficos de interpretação. 

Contudo, somos pela .aprovação do pre
sente Projeto de Decreto Legislativo, por 
considerar a Convenção, ora firmada, 
perfeitamente exeqüível. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 
1975, Amaral Peixoto, Presidente- Teo
tônio Vilela, Rela to r - Ruy Santos 
- Heitor Dias - Fausto Castelo-Branco 
- Saldanha Derzi - Roberto Saturnino 
- Leite Chaves - Ruy Carneiro - Mau-
ro Benevides - Mattos Leão. 

PARECER 
N.0 265, de 1975 

da Comissão de Legislação Social, 
sobre o Ofício S-20, de 1974 (Ofício 
s/n.0 , de 21 de junhoo de 1974, na ori
gem), do Sr. Governador do Estado 
do Piauí, solicitando autorização do 
Senado Federal, para alienar à Com
panhia de Desenvolvimento do Piauí 
- COMDEPI, cinco áreas de terras 
públicas do Estado do Piauí, loca
lizadas ns regiões Nordeste, Centro 
e Sul do temtório estadual. 

Relator: Sr. Octávio Cesário. 
O Senhor Governador do Estado do 

Piauí submete à deliberação do Senado 
Federal o Ofício s/n.0 , de 21 de junho 
de 1974, no qual formula, com fundamen
to no parágrafo único do art. 171 da 
Constituição, pedido de autorização pa
ra alienar à Companhia de Desenvolvi
mento do Piauí- COMDE:PI, cinco áreas 
de terras públicas do Estado do Piauí, 
sendo uma localizada na região Nordes
te, uma na região Centro, e as demais 
na região Sul do Estado, com 166.550 ha., 
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1.200.000 ha e 2.636.071 ha., respectiva
mente, descritas e caracterizadas no 
Anexo I, de acordo com a Lei Estadual 
n.o 3.271, de 14 de dezembro de 1973. 

No mesmo documento, escla·rece o Go
vernador que a !'Companhia de Desen
volvimento do Piauí - COMDEPI - é 
uma Sociedade de Economia Mista do 
Estado, criada pela Lei n.0 3.118, de 29 
de novembro de 1971, que tem por objeto 
fomentar e/ou explorar atividades agro
pastoris, industriais, mlner.ação e colo
nização, direta e indiretamente, ligadas 
ao programa de desenvolvimento e de co
lonização do Estado do Piauí". 

Salienta ainda, que a destinação a ser 
dada à.s terras, obedece a três objetivos 
básicos: 

a) execução de projetas de colonização 
para o aproveitamento da mão-de-obra 
excedente em outras áreas; 

b) regularização da situação dos pos
seiros nos terrenos ocupados e localiza
dos nas áreas em questão, permitindo-se 
a sua aquisição pelos ocupantes; 

c) alienação a empresas rurais, em lo
tes não superiores a 25.()00 ha para Im
plantação de projetas agropecuários e 
agroindustriais, considerados de interes
se para o desenvolvimento do Estado pe
la SUDENE ou pela própria COMDEPI. 

O Regimento Interno do Senado esta
belece no capítulo IV, sob .o título "Da 
Licença para Alienação ou Concessão de 
Terras", em seu art. 410: 

"Art. 410 - O Senado se pronunciará 
.sobre a alienação ou concessão de 
terras públicas com área superior a 
3.000 (três mil) hectares, salvo para 
execução de .planos de reforma agrá
ria (Constituição, art. 171, parágrafo 
único), mediante pedido de auto·ri
zação, formulado pelo Governador do 
Estado ou Território respectivo, ins
tnuído com: 

a) planta e descrição minuciosa das 
terras objeto de trans.ação, esclareci
mentos sobre o destino que se lhes 
pretenda dar e razões justificativas 
do ato; 

b) nome e nacionalidade da pessoa 
física ou jurídica compradora, capa
cidade de explor.ação e idoneidade 
profissional; 

()) .planta e descrição de outras ter
ras que o adquirente possua, com es-

pecificação da respectiva área de uti
lização; 
d) parecer do órgão competente, nos 
Estados, sobre as condições agroló
gicas, ecológicas e climáticas das 
áreas objeto de alienação ou conces
são, bem como de sua posição em fa
ce dos transportes aos centros consu
midores; 
e) esclarecimentos sobre a existência, 
na área cuja alienação se pretenda: 
1 - de posseiros com mais de 10 
(dez) ,anos ininterruptas de ocupa
ção; 
2 ~ de silvícolas." 

Em obediência ao disposto no artigo 
retrocitado, o ofício do Chefe do Exe
cutivo piauiense é acompanhado dos 
anexos I a V, contendo a justificação e 
os esclarecimentos indispensáveis. 

Vistos e examinados os documentos 
que acompanham o ofício, podemos res
saltar a existência de: 

1 - planta das áreas referidas com 
minuciosa descrição das terras, além dos 
esclarecimentos sobre o destino que se 
pretende dar, onde é salientada a exe
cução de proj e tos de colonização, a re
gularização dos posseiros nos terrenos 
ocupados e a possibilidade de aquisição 
das terras por parte dos ocupantes; 

2 - propósito de alienação a empre
sas rurais, em lotes não superiores a 
25.000 h~ para implantação de projetas 
considerados prioritários pela SUDENE 
ou pela própria COMDEPI; 

3 - a pessoa jurídica compradora é 
a Companhia de Desenvolvimento do 
Piauí, sociedade de economia mista, do 
Estado do Piauí, com sede em Teresina, 
constituída de acordo com a Lei Esta
dual n.0 3 .118, de 29-11-71, com capital 
autorizado de 15.000.000,00 e capital 
subscrito de 9. 662.700,00, do qual o Es
tado do Piauí detém mais de 99% (no
venta e nove por cento). 

Autorizada a funcionar como empre
sa de mineração em 1973, a COMDEPI 
teve o seu Programa de Ação aprovado 
pelo Senhor Ministro do Planejamento 
e da Coordenação Geral, tendo sido in
cluída no Esquema Especial de Apoio 
aos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará. 

Trata-se, pois, de empresa de eco
nomia mista, onde o Estado controla 
99% de suas ações, e que visa a executar 
a política de fomentar e explorar ativi-
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dades agropastoris, industriais, minera
ção e colonização ligadas aos programas 
de expansão do desenvolvimento do Es
tado, nesse setor. 

Aliás, vale salientar, ao ensejo do 
II Plano Nacional de Desenvolvimento, 
que os objetivos programáticos da ma
téria sob exame, reflete a orientação do 
PND, onde o desenvolvimento rural 
ocupa posição de relevo, devendo ser 
contemplado por uma agressiva política 
agrária, tendo como escopo a reformu
lação fundiária, como processo de dina
mização setorial. Como política agrária 
há de entender-se o conjunto de medi
das que, atuando sobre uma estrutura 
fundiária e econômica ainda incipiente, 
como a do Piauí, tenha por objetivo, não 
apenas a democratização da proprieda
de rural, como ainda propiciar um me
lhor relacionamento entre o Homem, a 
terra e a técnica, sempre sob a égide 
dos impostergáveis princípios de justiça 
social, corrigindo erros estruturais sobe
jamente conhecidos. 

Constatamos ainda, instruindo o pro
cessado, uma separata da COMDEPI, 
contendo toda a Lei Estaduaí n.0 3 .271, 
de 14 de dezembro de 1973, vasada em 
104 artigos, regulando a organização e 
preservação do domínio do Estado do 
Piauí sobre seu Patrimônio Imobiliário. 

Em expediente datado de 30 de junho 
de 1974, o Senhor Governador do Piauí 
requereu a juntada de parecer técnico 
sobre as referidas áreas de terras. As 
condições agrológicas, ecológicas e cli
máticas das áreas estão detalhadamente 
examinadas no mencionado parecer. 

Notamos, entretanto, o não-cumpri
mento dos esclarecimentos sobre a exis
tência, na área, de posseiros com mais 
de 10 (dez) anos ininterruptas de ocupa
ção e sobre silvícolas, conflitando com 
as normas dispostas nos n.os 1 e 2, alí
nea e do art. 410 do Regimento Interno. 

Quanto ao item 1, não obstante o ca
ráter de inalienabilidade dos direitos 
dos posseiros, amparados plenamente em 
nosso direito positivo, o presente pedido 
não explicitou este aspecto indispensá
vel para a sua consecução. 

No tocante ao item 2, a Constituição 
determina a inalienabilidade das terras 
habitadas por silvícolas, ficando decla
radas nulas e extintos os efeitos jurídi
cos de qualquer natureza que tenham 
por objeto o domínio, a posse ou a 
ocupação de terras nessas condições 
( art. 198 e parágrafos). 

Em conseqüência, tratando-se de for
malidade essencial, não vemos como 
conceder a medida pleiteada, sem o 
cumprimento dessas exigências. 

Ante o exposto, julgamo-nos incapaci
tados, na forma do art. 109, parágrafo 
único do Regimento, a formular o pro
jeto de resolução, ante os óbices regi
mentais aqui expendidos, não obstante 
os elevados propósitos da matéria. 

Sala das Comissões, em 3 de dezembro 
de 1974. - Franco Montoro, Presidente 
- Octávio Cesário, Relator - Heitor 
Dias - Guido Mondin. 

PARECER 
N.0 266, de 1975 

da Comissão de Legislação Social, 
sobre o Ofício S n.0 20, de 1974. 

Relator: Sr. Domício Gondim 
O Governo do Piauí, tendo em vista 

o pronunciamento desta Comissão (fls. 
26/32), juntou os documentos de fls. 38 
e 39, visando a sanar as irregularidades 
neles apontadas. 

Com efeito, trata-se de formalidade 
essencial, na forma do art. 410, alinea e, 
n.os 1 e 2, do Regimento Interno, es
clarecimento no Ofício sobre a existên
cia na área cuja alienação se pretende, 
de posseiros com mais de dez anos inin
terruptos de ocupação e de silvícolas. 

Pelo exposto, entendemos justificado 
e regularizado o pedido de alienação de 
terras pelo Senhor Governador do Es
tado do Piauí, cabendo a esta Comissão, 
de acordo com o disposto no art. 109, 
parágrafo único, do Regimento Interno, 
elaborar o competente projeto de reso
lução, satisfeitas as exigências dos itens 
a, b, c, d, e, do art. 410 da nossa lei 
interna. 

Assim, opinamos favoravelmente ao 
pedido de autorização, nos termos do 
seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 41, de 1975 

Autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a alienar à. Companhia 
de Desenvolvimento do Piauí -
COMDEPI, cinco áreas de terras 
públicas do Estado do Piauí, locali
zadas nas regiões Nordeste, Centro 
e Sul do território estadual. 

Art. 1.0 - ~ o Governo do Estado do 
Piauí autorizado a alienar à Compa
nhia de Desenvolvimento do Piauí -

.. 
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COMDEPI, sociedade de economia mista 
do Governo do Estado, criada pela Lei 
n.0 3 .118, de 29 de novembro de 1971, 
cinco áreas de terras públicas, sendo 
uma localizada na região Nordeste, uma 
na região Centro, e as demais na região 
Sul do Estado, com 166.550 ha (cento e 
sessenta e seis mil e quinhentos e cin
qüenta hectares), 1.200.000 ha (um mi
lhão e duzentos mil hectares) e 1.057.671 
ha (hum milhão e cinqüenta e sete mil e 
seiscentos e setenta e um hectares), res
pectivamente, descritas e caracterizadas 
de acordo com a Lei Estadual n.0 3 .271, 
de 14 de dezembro de 1973. 

Art. 2.0 - A destinação a ser dada às 
terras obedecerá a três objetivos bási
cos: 

I - execução de projetas de coloniza
ção para o aproveitamento da mão-de
obra excedente em outras áreas; 

II - regularização de situação dos 
posseiros nos terrenos ocupados e loca
lizados nas áreas em questão, permitin
do-se a sua aquisição pelos legítimos 
ocupantes; 

III - alienação a empresas rurais, em 
lotes não superiores a 25.000 ha (vinte 
e cinco mil hectares) para implantação 
de projetas agropecuários e agroindus
triais, considerados de interesse para o 
desenvolvimento do Estado pela SUDENE 
ou pela própria COMDEPI. 

Art. 3.0 - Esta Resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 26 de junho 
de 1975. - Nelson Carneiro, Presidente 
- Domício Gondim, Relator - Henri
que de La Rocque - Franco Montoro -
Accioly Filho. 

PARECER 
N.0 267, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Resolução 
n.O 41, de 1975, da Comissão de Le
gislação Social (Ofício S 20, de 1974 
- s/n.0 , de 21-6-74, na origem), do 
Sr. Governador do Estado do Piauí 
solicitando autorização d01 Senado 
Federal, para alienar à Companhia 
de Desenvolvimento do Piauí -
COMDEPI, cinco áreas de terras pú
blicas no Estado do Piauí, localizadas 
nas Regiões Nordeste, Centro e Sul 
do território estadual. 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 
Em respeito ao art. 171, parágrafo úni

co, da Emenda Constitucional n.0 1, de 

17 de outubro de 1969, o Governador do 
Piauí, através de Ofício, solicita autori
zação ao Senado Federal para alienar à 
Companhia de Desenvolvimento do Piauí 
- COMDEPI, cinco áreas de terras pú
blicas. 

Sociedade de economia mista, criada 
pela Lei estadual n.0 3.118, de 29 de 
novembro de 1971, a CO:MDEPI tem por 
objeto fomentar, direta ou indiretamen
te, a exploração de atividades agropas
toris, industriais, de mineração e coloni
zação, ligadas ao programa de desenvol
vimento do Piauí. 
2. Distribuída inicialmente, por força 
do art. 408 do Regimento Interno, à Co
missão de Legislação Social, o parecer da 
lavra do então Senador Otávio Cesário 
apontou várias exigências legais que não 
foram observadas pelo Estado, razão por 
que não lhe foi possível formular e ofe
recer o indispensável projeto de resolu
ção. 
3. Por intermédio do expediente datado 
de 2 de abril do ano em curso, o novo 
Chefe do Executivo piauiense, além de 
reiterar a solicitação de seu antecessor, 
cumpriu os requisitos regimentais per
tinentes, conforme documentos que re
quereu fossem anexados ao processo. 
4. Redistribuída ao nobre Senador Do
mício Gondim, a Comissão de Legislação 
Social adotou, integral e unanimemente, 
o parecer, que concluiu pela apresenta
ção do projeto de resolução que "autoriza 
o Governo do Estado do Piauí a alienar 
à Companhia de Desenvolvimento do 
Piauí - COMDEPI, cinco áreas de terras 
públicas do Estado do Piauí, localizadas 
nas regiões Nordeste, Centro e Sul do 
território estadual". 
5. Cabe a esta Comissão, ao lado do 
exame da constitucionalidade e juridici
dade da proposição, dizer também sobre 
o mérito da súplica. 

Na verdade, o Piauí, por tradição, vo
cação e, até mesmo, por determinismo 
histórico, tem a sua economia baseada, 
preponderante e substancialmente, nas 
atividades agropecuárias. 

Agricultura de subsistência e criação 
extensiva, urge sejam adotadas provi
dências para a racional exploração de 
suas potencialidades básicas, e que não 
se podem confundir com a simples in
corporação de novas áreas. 

Impõe-se a modernização, a difusão de 
novas técnicas, sob a inspeção e o co-
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mando de órgão próprio, no caso, a 
Companhia de Desenvolvimento do Piauí 
- COMDEPI. 

A tarefa deferida à COl\IDEPI, de ou
tra parte, não se restringe ao campo 
agropastoril, mas vai ao industrial, in
clusive à.s atividades de mineração e co
lonização. 

Abrem-se, por conseguinte, novas pers
pectivas de desenvolvimento, ainda por- -
que no Piauí, em resultados dos estudos 
inicialmente feitos pelos seus próprios 
técnicos, foram identificadas considerá
veis jazidas de mármore, níquel e ami
anto. 

A agricultura, e à pecuária, pelos mo
tivos já apontados, voltam-se agora os 
melhores esforços do Governo Estadual, 
que pretende regularizar a posse de mui
tos, convocar a iniciativa particular e 
ampliar as áreas de exploração tecnica
mente recomendáveis. 

Assim fazendo, tenho certeza, o setor 
primário responderá positivamente, com 
o que surgirão oportunidades para o de
finitivo ingresso do Piauí no setor se
cundário. 
6. O pedido do Governador do Estado, 
instruído convenientemente como se en
contra, atende à.s exigências legais per
tinentes. 

Nada obsta pois, do ponto de vista da 
constitucionalidade e juridicidade, a 
aprovação do Projeto de Resolução da 
douta Comissão de Legislação Social. 

Sala das Comissões, em 27 de junho de 
1975. - Accioly Filho, Presidente - Hel
vídio Nunes, Relator - Italívio Coelho 
- Henrique de La Rocque - Heitor Dias 
- Nelson Carneiro - José Lindoso -
Leite Chaves - Gustavo Papanema. 

PARECER 
N.o 268, de 1975 

da Comissão de Agricultura, sobre 
o Prcjeto de Resolução n.o 41, de 
1975. 

Relator: Sr. Italívio Coelho 
o Senhor governador do Estado do 

Piauí solicitou autorização desta casa 
para alienar cinco áreas de terras públi
cas daquele Estado à Companhia de De
senvolvimento do Piauí- COMDEPI. 

da norma constitucional que determina 
prévia aprovação pelo Senado Federal 
para a alienação de terras públicas, com 
área superior a três mil hectares (Cons
tituição, art. 171, Parágrafo único). 

Em substancial parecer do eminente 
Senador Domíci<l Gondim, Relator do 
"Ofício" na Comissão de Legislação So
cial, a matéria foi aprovada nos termos 
de um projeto de resolução oferecido pela 
Comissão. 

Vasado em três artigos, o projeto que 
autoriza a alienação está perfeitamente 
compatibilizado com os aspectos jurídi
cos e constitucionais que norteiam a sua 
elaboração, atendidas as justas preten
sões do Governo do Piauí em dar à terra 
melhor destinação social e económica. 

Acompanhando a linha de pensamento 
do ilustre Senador Helvídio Nunes, Re
lator da proposição na douta Comissão 
de Constituição e Justiça, opinamos pela 
aprovação do Projeto de Resolução ofe
recido pela Comissão de Legislação So
cial. 

Sala das Comissões, em 27 de junho 
de 1975.- Orestes Quércia, Presidente
Iialivio Coelho, Relator - Mendes Ca
nale - Altevir Leal- Paulo Guerra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 280, de 1975 

Nos termos do art. 313 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício 
e prévia distribuição de avulsos para o 
Projeto de Decreto Legislativo n.0 8, de 
1975, que aprova o texto da Convenção 
para a Proteção dos Produtores de Fo
nogramas contra a Reprodução não Au
torizada de seus Fonogramas, aprovada 
a 29 de outubro de 1971, a fim de que 
figura na Ordem do Dia da Sessão se
guinte. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Petrônio Portella. 

REQUERIMENTO 
N.o 281, de 1975 

Na Comissão de Legislação Social, o 
Ofício do Governador piauiense foi exa
minado, nos termos do parágrafo único 
do Regimento Interno e em decorrência 

Nos termos do art. 313 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício 
e prévia distribuição de avulsos para o 
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Projeto de Decreto Legislativo n.0 7, de 
1975, que aprova o texto do Acordo Bási
co de Cooperação Técnica e Científica, 
firmado entre a República Federativa do 
Brasil e a República de Gana, em Acra, 
em 7 de novembro de 1974, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da Sessão se
guinte. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Petrônio· Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em conseqüência da deliberação do 
Plenário, os projetas a que se referem os 
requerimentos aprovados figurarão na 
Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.o 282, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento, para o 
Projeto de Resolução n.0 40, de 1975, que 
autoriza o Governo do Estado de São 
Paulo a elevar em Cr$ 1. 000. 000. 000,00 
(um bilhão de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos, pela Liderança da 
ARENA. 

REQUERIMENTO 
N.0 283, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento, para o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 53, de 1975 
(n.0 1.114-C/73, na Casa de origem), que 
altera a denominação da atividade de 
Técnico de Administração, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Petrônio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os requerimentos lidos serão votados 
após a Ordem do Dia, na forma do Re
gimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

li: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 284, de 1975 

Nos termos do art. 313 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício 
e prévia distribuição de avulsos para o 
Projeto de Resolução n.0 41, de 1975, que 

autoriza o Governo do Estado do Piauí 
a alienar à Companhia de Desenvolvi
mento do Piauí- CO:MDEPI, cinco áre~ 
de terras públicas do Estado do Piauí, 
localizadas nas regiões Nordeste, Centro 
e Sul do território estadual, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da Sessão se
guinte. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O projeto a que se refere o requeri
mento aprovado figurará na Ordem do 
Dia da próxima Sessão. 

A Presidência convoca os Srs. Senado
res para uma Sessão Extraordinária a 
realizar-se hoje, às 15 horas e 30 minu
tos, com Ordem do Dia a ser oportuna
mente designada. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Discussão, em turno único, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.0 9, 
de 1975 (n.0 11-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da 
tradução do protocolo para a con
tinuação em vigor do Convênio In
ternacional do Café de 1968, prorro
gado, aprovado pelo Conselho da Or
ganização Internacional do Café, 
mediante a Resolução n.o 273, de 26 
de setembro de 1974, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 
205 e 206, de 1975, das Comissões 
- de Relações Exteriores; e 
- de Agricultura. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 

fazer uso da palavra, vou encerrar adis
cussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. O projeto irá à Comissão de 

Redação. 

Item. 2 
Discussão, em turno único, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.o 12, 
de 1975 (n.0 14-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do 
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Tratado da Antártida, assinado em 
Washington, em 1.0 de dezembro de 
1959, e a adesão do Brasil ·ao referido 
ato juriclico internacional, tendo 
PARECERES, sob n.os 201 e 202, de 
1975, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicida
de; e 

- de Relações Exteriores, favorável. 
Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

Item 3 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Resolução n.0 33, de 1975 (apresenta
do pela Comissão de Constituição e Jus-:
tiça como conclusão de seu Parecer n.0 

210, de 1975), que suspende a execução 
do art. 119 da Constituição do Estado do 
Amazonas, declarado inconstitucional 
por decisão do Supremo Tribunal Fe
deral, de 27 de fevereiro de 1975. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Passa-se à votação do Requerimento 

n.0 282, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Resolução n.0 40, de 
1975. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à 

apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n.o 40, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia como conclusão de .seu Pare
cer n.0 255, de 1975), que suspende a 
proibição contida na Resolução n.0 

58, de 1968, revigorada pelas de n.0s 
79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, 
para permitir que o Governo do Es-
tado de São Paulo eleve em ....... . 
Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de 
cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 
PARECER, sob n.o 256, de 1975, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridici
dade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovado. . 

A matéria vai à Comissão de Redação, 
para a redação final. 

Passa-se, agora, à votação do Reque
rimento n.0 283, lido igualmente no Ex
pediente, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n.0 53, de 1975. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovado. 

Aprovado ô requerimento, passa-se à 
apreciação d_a matéria. 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmara n.0 53, de 
1975 (N.0 1.114-C/73, na Casa de 
origem), que altera a denominação 
da atividade de Técnico de Admi
nistração, e dá outras providências 
(dependendo de pareceres das Co
missões de Educação e Cultura e de 
Legislação Social). 

Solicito ao nobre Senador Arnon de 
Mello, o parecer da Comissão de Educa
ção e Cultura. 

O SR. ARNON DE MELLO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Projeto sob 
exame, de autoria do Deputado Francis
co Amaral, decorre de recomendação da 
II Convenção Nacional de Técnicos de 
Administração, realizada em Belém do 
Pará, de 29 de junho a 1.0 de julho de 
1972, e objetiva mudar, para "adminis
trador", a denominação dos atuais exer-
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centes da atividade de Técnico de Ad
ministração.· 

A matéria, à qual foi anexada o Pro
jeto de Lei n.0 1.374, de 1973, de autoria 
do Deputado Baldacci Filho, é antiga 
aspiração da classe, que vê confundida 
a sua profissão, de nível superior, com 
atividade de nível médio. 

O art. 3.0 da Lei n.0 4. 769, de 9 de 
setembro de 1965, que regula o exercício 
da profissão de Técnico de Administra
ção, impôs que esta seria privativa dos 
portadores de diploma de Bacharel em 
Administração Pública ou de Empresa, 
ob~idos em cursos regulares de ensino 
superior, oficial, oficializado ou reconhe
cido no País. 

Como a expressão "Técnic·o" possui, 
entre nós, conotação de nível médio, não 
se ajusta ele aos possuidores de curso 
superior em Administração. 

o projeto ora sob estudo, em seu art. 
2.o, muda a denominação dos Conselhos 
Federal e Regionais de Técnicos de Ad
ministração para Conselhos Federal e 
Regionais de Administradores, adequan
do-os à nova nomenclatura que se pre
tende para aquela profissão. 

A vista do exposto, mantendo a pro
posição do Deputado Francisco Amaral 
todos os direitos e deveres conferidos à 
profissão pela Lei n.0 4. 769, de 9 de se
tembro de 1965, que regulamentou o seu 
exercício, nada há a opor contra sua 
aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Com a palavra o nobre Senador Do
mício Gondim, para proferir o parecer 
da Comissão de Legislação Social. 

O SR. DOMíCIO GONDIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, com o Projeto 
de Lei da Câmara n.0 53, de 1975, pre
tende o Deputado Francisco Amaral que 
os exercentes da profissão de Técnico de 
Administração passem a ter a denomi
nação de "Administradores". 

Justificando a matéria, o seu Autor 
assim se manifestou: 

"A providência sugerida tem a 
apoiá-la até mesmo o fato de os 
atuais cursos de preparação dos 
exercentes ·das atividades formarem 
bacharéis em Administração Pública 
ou de Empresas, e não Técnicos de 
Administração. 

Concomitantemente com a mudan
ça da denominação da profissão, 
cuida o projeto da alteração do no
me dos organismos de controle do 
exercício profissional, de maneira a 

·colocá-los em sintonia com o novo 
título da atividade fiscalizada. 
A alteração em foco está amparada 
por diversos precedentes. 
Com efeito, muito embora alguns ór
gãos de controle das profissões te
nham a denominação desta (Conse
lhos Federais e Regionais de Medi
cina Veterinária; Odontologia; Con
tabilidade; Engenharia; Arquitetu
ra, etc.), outros preferiram referir
se, em seu título, aos próprios exer
centes das atividades controladas, 
como sejam: Economistas Profissio
nais; Profissionais de Relações Pú
blicas; Corretores de Imóveis; As
sistentes Sociais; Advogados; Músi
cos; e Representantes Comerciais." 

É inequívoco que, embora alinhada 
entre as profissões para cujo exercício 
se exige diploma de nível superior, o no
me "Técnico de Administração" é dJe 
todo inadequado para designar os exer
centes de tal atividade, vez que os con
funde com profissionais que apenas pos
suem nível médio de escolaridade. 

P. nropósito, o Deputado Baldacci Filho, 
que apresentou projeto colimando idên
tico obj etivo, e que, na Câmara dos 
Deputados, foi anexado ao ora sob nos
so exame, argumenta que: 

"De acordo com a reformulação do 
ensino médio há, só em São Paulo, 
34 escolas que ministram cursos de 
nível médio e formam "técnicos de 
administração" à semelhança dos 
cursos de nível médio que formam 
"técnicos em contabilidade". 
Isto gerou confusão entre esses pro
fissionais de curso de nível médio 
denominados "técnicos de adminis
tração" e os profissionais de curso 
superior também de nominados, em
bora inadequadamente, "técnicos de 
administração". Tanto isto é verda
de que os "técnicos de administra
ção" de nível médio dirigem-se aos 
Conselhos Regionais de Administra
ção para requererem o seu registro e 
são impedidos de o fazerem, pois a 
Lei n.0 4. 769/65 não lhes assegura 
e.sse direi to. 
O nome "técnico de administra
ção", embora seja adequado para os 
que têm nível médio, é impróprio 

'I j. 
;! 

I· 
I': 

i ,, 

I, 

ii 
:I ,, 
ii 

I' ,I 
I ., 



r 
it 

li 

- 661-

para os que são possuidores de um 
diploma de curso superior. 

Como a denominação proposta aten
de aos anseios daqueles profissionais, 
inserindo-se perfeitamente no contexto 
da Lei n.0 4. 769 (que regula o exercício 
da profissão de Técnico de Administra
ção), além ·de definir, com mais clareza 
e mais adequadamente, a atividade pro
fissional atualmente exercida pelos Téc
nicos de Administração, somos pela 
aprovação do PLC 53, de 1975. 

É pare.cer. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- Os pareceres são favoráveis. 
Completada a instrução da matéria, 

passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 

fazer uso da palavra, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
E!n votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 53, dle 1975 

(N.0 1.114~C/75, na Casa de origem) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 

- A profissão de Técnico de 
Administração passa a denominar-se 
"Administrador", mantidos todos os di
rettos e deveres à mesma, conferidos pe
la Lei n.0 4. 769, de 9 de setembro de 
1965, que regulamentou o seu exercício. 

Parágrafo único - O registro do res
pec~i'~ro t~tulo será apostilado segundo a 
hablhtaçao e em atendimento à natu
reza da função exercida pelo profissio
nal. 

Art. 2.0 - Os atuais Conselhos Federal 
e Regionais de Técnicos de Administra
ção passam a ter o nome de Conselhos 
Federal e Regionais de Administradores. 

Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, redações finais de pro
posições aprovadas na Ordem do Dia de 
hoje e que, nos termos do parágrafo 

único do art. 355 do Regimento Interno, 
se não houver objeção do Plenário, se
rão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes redações finais: 

PARECER 
N.0 269, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Resolução n.0 33, de 1975. 

Relator: Sr. Mendes Ca.nale 

A Comissão apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.0 33, de .1975, 
que suspende a execução do art. 119 da 
Constituição do Estado do Amazonas, 
declarado inconstitucional por decisão 
do Supremo Tribunal Federal, de 27 de 
fevereiro de 1975. 

Sala das Comissões, em 28 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Mendes Canale, Relator - Orestes 
Quércia. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 269, de 1975 

Redação final do Projeto de Reso
lução n.0 33, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VII, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RtESOLUÇAO 
N.o , de 1975 

Suspende, por inconstitucionalida
de, a execução do art. 119 da Cons
tituição do Estado do Amazonas. 

O Sena,do Federal resolve: 
Artigo único - É suspensa, por incons

titucionalidade, nos termos da decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em 27 de fevereiro de 1975, nos 
autos do Recurso Extraordinário n.0 ••• 

78. 568, do Estado do Amazonas, a exe
cução do art. 119 da Constituição da
quele Estado, na redação da Emenda 
Constitucional n.0 1, de 30 de setembro 
de 1970. 

PARECER 
N.0 270, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 12, de 1975 
(n.0 14~BI75, na Câmara dos Depu
tados). 

Relator: Sr. Orestes Quércia 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Decreto Legislativo n.0 12, 
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de 1975 (n.o 14-B/75, na Câmara dos 
Deputados); que aprova o te~to do Tra
tado da Antártida, assinado em Wash 
ington, em 1.0 de dezembro de 1959, e a 
adesão do Brasil ao referido ato juridico 
in ternaci anal. 

Sala das Comissões, em 28 de junho 
de lfJ75. - Danton Jobim, Presidente -
Orestes Quércia, Rela to r - Mendes Ca
nale. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 270, de 1975 

Redacão final do Projeto de De
creto Lêgislativo n.0 12, de 1975 (n.0 

14-B/75, na Câmara dos Deputados). 
Faco saber que o congresso Nacional 

aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, 
da Constf.t,uicão, e eu, Presidente do Se
nado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.o , de 1975 

Aprova o texto do Tratado da An
tártida, assinado em Washington, a 
1.0 de dezembro de 1959, e a adesão 
do Brasil ao referido ato jurídico 
internacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - São aprovados o texto do 

Tratado da Antártida, assinado em 
Washington, a 1.0 de dezembro de ~95?, 
e a adesão do Brasil ao citado ato JUri
dico internacional. 

Art. 2.0 - Este decreto legislativo en
tra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 271, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo' n.O 9b de 1975 
(n.0 11-B/75, na Câmara dos Depu
tados). 

Relator: Sr. Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Decreto Legislaitvo n.0 9, 
de 1975 (n.0 11-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Tra
dução do Protocolo para a Continuação 
em Vigor do Convênio Internacional do 
Café de 1968 Prorrogado, aprovado pelo 
Conselho da Organização Internacional 
do Café, mediante a Re.solução n.0 273, 
de 26 de setembro de 1974. 

Sala das Comissões, em 28 de junho 
de 1975. - Danton Jobim, Presidente -
Mendes Canale, Relator- Orestes Quér
cia. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 271, de 1975 

Redação final do Projeto de De
creto Legislativo n.0 9, de 1975 (n.0 

11-B/75, na Câmara dos Deputados). 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, 
c'ia Constituição, e eu, Presidente do Se
nado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.o , de 1975 

Aprova o texto da Tradução do 
P!rotocolo parll! a Con1tiinuação em 
Vigor do Convênio Internacional do 
Café de 1968 Prorrogado, aprovado 
pelo Conselho da Organização Inter
nacional do Café, através da Reso
lução n.0 273, de 26 de setembro de 
1974. . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - É aprovado o texto da Tra

dução do Protocolo para a Continuação 
em Vigor do Convênio Internacional do 
Café de 1968 Prorrogado, aprovado pelo 
Conselho da Organização Internacional 
do Café, através da Res-olução n.0 273, 
àe 26 de setembro de 1974. 

Art. 2.0 - Este decreto legislativo en
tra em vigor na data de .sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, requerimento de dis
pensa de publicação de redação final que 
será lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 285, de 1975 

Ncs termos do art. 356 do Regimento 
Interno, req·ueiro dispensa de publica
ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 33, de 1975, que suspende a exe
cução do art. 119 da Constituição do 
Estado do Amazonas, declarado incons
titucional por decisão do Supremo Tri
bunal Federal, de 27 de fevereiro de 1975. 

Sala das Sessões, em 29 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à 
imediata apreciação da redação final do 
Projeto de Resolução n.0 33, de 1975. 

Em discussão a redação final. 
Não havendo quem queira discuti-la, 

vou encerrar a discussão (Pausa.) 
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Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
E.stá aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
Sobre a mesa, requerimento de dispen

sa de publicação de redação final que 
será lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 286, de 1975 

fi 
Nos termos do art. 356 do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de publica
ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 12, de 1975, que aprova o 
texto do Tratado da Antártida, assinado 
em Washington, em 1.0 de dezembro de 
1959, e a ades.ão do Brasil ao referido 
Ato Jurídico Internacional. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à 
imediata apreciação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n.0 12, de 
1975. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, 

encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

Sobre a mesa, requerimento de dispen
sa de publicação de redação final que 
será lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 287, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica
ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 9, de 1975, que aprova o 
texto da tradução do protocolo para a 
continuação em vigor do Convênio In
ternacional do Café de 1968, Prorrogado, 

aprovado pelo Conselho da Organização 
Internacional do Café, mediante a Re
solução n.0 273, de 26 de setembro de 
1974. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDE~TE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à 
imediata apreciação da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n.0 9, de 
1975 .• 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

Sobre a mesa, redação final que será 
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 

PARECER 
N.o 272, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto, de 
Resolução n.0 40, de 1975. 

Relator: Sr. Virgílio Távora 

A Comissão apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.0 40, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
soluçãO n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.0s 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 
1974, para permitir que o G<>verno do 
Estado de São Paulo eleve em Cr$ 
1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzei
ros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Sala das Comissões, em 28 de junho de 
1975. - José Lindoso, Presidente even
tual. - Virgílio Távora, Relator. 
Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 272, de 1975 

Redação final do Projeto de Re
solução n.0 40, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte . 
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RESOLUÇãO 
N.o , de 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, 
para permitir que o Governo do 
Estado de São Paulo eleve em Cr$ 
1. 000.000.000,00 (um bilhãl) de cru
zeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.o da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Se
nado Federal, para permitir que o Go
verno do Estado de São Paulo eleve em 
Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cru
zeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, mediante a colocação de Obriga
ções Reajustáveis do Tesouro Estadual. 

Art. 2.0 - Esta resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Achando-se em regime de urgência a 
proposição cuja redação final acaba de 
ser lida, deve esta ser submetida, ime
diatamente, à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

discuti-la, vou encerrar a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a re

dação final queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Está aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Otair Becker, primeiro orador inscrito. 
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi

dente, peço a palavra, como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- Peço licença ao Senador Otair Becker 
e concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco, que falará como Líder. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, apenas para co
municação de fato ocorrido ontem à 
noite, em que desejo destacar a posiÇão 
do Vice-Presidente desta Casa, Senador 
Wilson Gonçalves. 

Indo à Rodoviária levar alguns fami
liares por volta das 20 horas, deparei
me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com 
um quadro desolador: uma família, do 
Ceará, lá estava, algumas crianças de 
colo, crianças deitadas no chão, à es
pera do ônibus que deveria conduzi-los, 
hoje, às 16 horas, - ao Ceará 

Note-se, Sr. Presidente, que essa fa
mília se encontrava desde as 8 horas 
naquela Rodoviária, naquele chão, cri
anças alimentando-se com pipocas, sem 
o leite, crianças doentes, uma delas mor
dida por cachorro há cerca de dois dias. 

Procurando o Presidente da Comissão 
fio Distrito Federal, não pude encontrar 
S. Ex.a. Tentei um entendimento com o 
Senador Lázaro Barboza, daquela Comis
são também, a fim de que pudéssemos 
manter entendimentos com algumas au
toridades do Distrito Federal. Não o con
seguindo, tomei a liberdade de telefonar 
para a casa do Senador Wilson Gonçal
ves e S. Ex.a, com seu espírito humani
tário, prontamente atendeu ao nosso pe
dido para que aquela família fosse, pelo 
menos naquela noite fria, com aquelas 
crianças, recolhida a um hotel ou a um 
albergue. S. Ex.a imediatamente provi
denciou o transporte do Senado Federal. 
E a família foi então alojada no Alber
gue Sebastião, o Márti.c, do Sr. Jorge 
Cahuy Júnior. Lá se encontra, devendo 
hoje regressar ao Ceará no ônibus das 
16 horas. 

Destaco aqui, Sr. Presidente, a atitude 
do nobre Senador Wilson Gonçalves e, 
ao mesmo tempo, peço, encarecidamente, 
ao Sr. Governador do Distrito Federal, 
q_ue acione seus meios sociais. Não é pos
SIVel que na Capital da República ocor
ram fatos dessa natureza - eu já disse 
aqui, nesta Casa, que o Senado Federal 
não tem vocação para dirigir o Distrito 
Federal - e reitero, aqui, a solicitação ao 
G_?verno .do Distrito Federal, para que 
nao permita cenas como essa a que assis
ti ontem na Rodoviária da Capital da 
República. 

Era o que tiha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães. Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Otair Becker. 

O SR. OTAIR BECKER - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no último dia 13, 
o nobre Senador Itamar Franco leu des
ta tribuna, para que constasse de nossos 
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Anais, declarações do ~nis_tro das M!
nas e Energia, Sr. Sh1geak1 Ueki, apos 
ter comparecido ao encerramento do I 
Seminário de Estudos e Debates da Po
litica Mineral do Brasil, oportuna ini
c~ativa da Comissão de Minas e Energia 
desta Casa. 

Leu o eminente Senador mineiro nota 
oficial distribuída pelo Ministério das 
Minas e Energia sobre a questão dos 
contratos de risco para a intensificação 
da pesquisa petrolífera em nosso Terri
tório. 

"A bem da verdade, face aos debates 
que estão sendo t~av~dos no ~ongre~o 
e veiculados nos orgaos de dlvulgaçao, 
temos a obrigação de prestar os seguin
tes esclarecimentos". 

Essas palavras, com que é iniciada a 
nota do Ministério das Minas e Energia, 
contribuem para o tom mais que incisivo, 
dramático, do pronunciamento do Mi
nistro Shigeaki Ueki. E mostram enten
der S. Ex.a que o debate por ele sugerido 
em entrevista que concedera ao Jornal 
do Brasil, mal iniciado, assumiu propor
ções emocionais. E com tanta intensida
de que se sentiu "obrigado" a palavras 
tão peremptórias. 

Em seguida, o Ministro das Minas e 
Energia enumera itens em que aborda 
pontos sobre os quais não quer que pai~e 
a mín~ma dúvida. O primeiro deles, diz 
que "é absolutamente improcedente a 
notícia de que o Ministro das Minas e 
Energia busca enfraquecer o monopólio 
estatal do petróleo". E, ainda, diz que 
"afirmamos, por escrito, que a política 
petrolífera não será alterada e que cum
priremos à risca a letra e o espírito da 
Lei n.0 2.004". 

O segundo item diz: "é absolutamente 
improcedente que tenhamos levantado 
dúvidas sobre a capacidade técnica d<Js 
pr<Jfissionais da PETROBRÃS", empresa 
à que pertence e da qual foi, até há pou
co, diretor. E, depois de palavras que 
revelam impaciência, conclui S. Ex.a: 
"considerando o rumo dos debates, pra
ticamente sempre à base de "a favor" ou 
"contra" o monopólío, julgamos conve
niente encerrar o assunto". 

Ao ler essa nota, o nobre Senador Ita
mar Franco propiciou, novamente, deba
te sobre o tema, com a participação dos 
eminentes Senadores Marcos Freire, Ro
berto Saturnino, Luiz Cavalcante e al
guns apartes dadcs por mim, que me 

forcam a voltar ao assunto, para melhor 
definir meu pensamento. 

O primeiro a apartear o Senador Ita
mar Franco foi o nobre Senador Marcos 
Freire, manifestando sua satisfação por 
ter sido o primeiro a vir a público para 
se opor à discussão sugerida pelo Mi
nistro das Minas e Energia. Reiterou o 
Senador pernambucano entender que 
"ele - o Ministro - que se declarava 
favorável à manutenção da exploração 
estatal do petróleo, admitiu a possibili
dade de virem a ser firmados contratos 
de risco com empresas estrangeiras. Ora, 
essas duas posições ser'iam incompatí
veis, porque, na verdade, o monopólio 
estatal do petróleo, na sua exploração, 
implica em dizer que os resultados ad
vindo dessa exploração seriam usufruí
dos pelo Brasil". 

Não conc·ordamos com a existência 
dessa incompatibilidade, e nada o prova 
tão bem quanto o fato de assim enten
der o Ministro Shigeaki Ueki, sobre cuja 
Idoneidade moral, cívica e profissional 
não se há de erguer dúvidas. E se pro
pôs a discussão, evidente que o fez por 
reputá-la necessária e compatível com o 
monopólio! 

No mesmo sentido, de repelir o con
trato de risco, se declarou o Senador 
Roberto Saturnino. Mas já se expressou 
de forma diversa, ao dizer que o Ministro 
apenas levantou uma hipótese, levan
tando o debate, mas sempre no pressu
posto de.que essa hipótese, o contrato de 
risco, não feriria o monopólio". Mostrou
se o nobre Senador pelo Estado do Rio 
fiel às palavras do Ministro das Minas 
e Energia. Este nunca admitiu, o mais 
longinquamente que fosse, a quebra do 
monopólio estatal, Interpretar de forma 
diversa a entrevista que deu ao jornal 
carioca, é fraudar, flagrantemente, seu 
pensamento. 

Adiante, diz o Senador Roberto Satur
nino que "verificou-se, desde logo, que 
os contratos de risco fatalmente leva
riam à quebra do mon•opólio", com o que 
"o próprio Ministro se retra~u e declarou
se contrário, encerrando a discussão de
finitivamente". 

Aqui, tomamos a liberdade de dizer 
que o eminente Senador pelo Estado do 
Rio já não reproduz com integral exati
dão o ocorrido, permitindo-me dois re
paros. Primeiro, não se ver'ificou que o 
contrato de risco levaria fatalmente à 
quebra do monopólio. Simplesmente por-
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que o contrato de risco não chegou a ser 
discutido. É o que está expressamente 
afirmado na nota do Ministério das Mi
nas e Energia, tão exaltada aqui: "Con
siderando o rumo dos debates, pratica
mente na base de a favor ou contra o 
monopólio" - disse o Min1stro Ueki: o 
que significa que o contrato de risco não 
foi objeto de exame, muito menos, obje
tivo e racional, mas pretexto para des
viar a discussão para questão que não 
fora posta: o monopólio estatal, que tão 
enfaticamente defendera, do início ao 
fim. 

Segundo observação às citadas pala
vras do nobre Senador Roberto Saturn1-
no: o Ministro resolveu encerrar o as
sunto, ou melhor considerou "convenien
te" encerrar o assunto, em decorrência 
da distorsão havida, do emocionalismo, 
da má compreensão ou deformação de 
seu propósito. E, como disse em meus 
apartes ao Senador Itamar Franco, con
sidero grave erro essa atitude do Mi
nistro das Minas e Energia: em vez de 
lutar contra a incompreensão ou a dis
torsão, adotou posição cômoda, mas, a 
meu ver, errada: encerrar à conversa, 
numa capitulação dlante do alarido es
tabelecido e que o envolveu tão injusta
mente. 

O Sr. Roberto Saturnino - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER- Permita-me 
concluir este parágrafo e, depois, com 
muito prazer darei o aparte a V. Ex.a 

Sr. Presidente, o nobre Senador Ro
berto Saturnino, fazendo jus a sua repu
tação, apressou-se em reconhecer não só 
o problema, como a sua gravidade. Não 
poderia compartilhar de posição que bem 
sabe sem fundamento algum na verdade 
e na realidade. Daí, dizer que "encerra
da essa discussão, é preciso que se levan
tem outras alternativas, capazes de, se 
não de solucl.onar, pelo menos, obviar o 
problema dos gastos com importação de 
petróleo". E isso, apesar da confiança 
nas novas descobertas de óleo em nosso 
território, cujas dimensões vão sendo re
duzidas, à proporção que o tempo passa, 
conforme é fácil de ver do noticiário da 
imprensa. Campos, inicialmente, nos as
segurava a auto-suficiência e até nos 
permitiria exportar. Falou-se, e quanto, 
até mesmo no ingresso do Brasil na 
OPEP! E, agora, o General Araken de 
Oliveira, Presidente da PETROBRAS, 
prevê que nossa produção diária alcance, 

daqui alguns anos, 300 mil barris diários, 
o que não significa solução, dado o cres
cimento da demanda à razão do nosso 

· desenvolvimento, que todos queremos o 
mais veloz possível! 

Com muito prazer concedo o aparte ao 
nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Se
nador Otair Becker, ouço com atenção o 
discurso no qual V. Ex.a aborda com se
riedade, o problema dos contratos de ris
co. Gostaria de colocar, aqui, uma opi
nião contrária ao que V. Ex.a afirmou 
há pouco, de que S. Ex.a, o Sr. Ministro 
das Minas e Energia, teria recuado ou 
capitulado, ante a força de uma alarido 
que se levantou imediatamente contra a 
adoção da fórmula contratos de risco. 
Neste ponto, vou defender o Ministro. 
Se houve alarido, ao contrário foi a fa
vor dos contratos de r1sco. Pelo ou menos 
todos os órgãos da chamada "grande im
prensa" brasileira, tanto do Rio como de 
São Paulo, manifestaram-se imediata
mente a favor dessa fórmula. Por con
seguinte, se houve alarido, foi no sentido 
de que os contratos de risco fossem ado
tactos, a posição do Ministro teria sido 
a,té muito corajosa ao enfrentar esse ala
rido e dizer que, reconhecendo que os 
contratos de risco leva!'iam a ferir o 
monopólio estatal, S. Ex.a preferia en
cerrar o assunto. Não teria havido, as
sim, nenhuma capitulação, nenhum re
cuo, ante uma força maior, mas simples
mente o reconhecimento de que, real
mente, era inconveniente colocar esse 
assunto, porque fatalmente, todo tipo de 
argumentação levantado a favor dos 
contratos de risco - as nossas despesas 
com importação de petróleo, a incapac1-
dade de a PETROBRÃS resolver esse 
problema a curto ou a médio prazo, a 
falta de tecnologia, a falta de capitais, 
etc. -, tódo o conjunto de arr:,"lli.-nentos 
fatalmente levaria. a uma conclusão, que 
seria a abertura do monopólio nas áreas 
de maior probabilidade de se encontrar 
o petróleo. Portanto, o Ministro viu aon
de iria chegar a discussão e, antes que 
ela chegasse lá, resolveu adotar uma 
posição que foi a mais acertada, no nos
so ponto de vista: encerrar a discussão, 
dizendo que o Governo não cogita, abso
lutamente, de nada que possa levar a 
uma posição contrária ao monopólio. Es
ta a observação que gostaria de fazer. 
Quanto a outras fórmulas, alternativas a 
que V. Ex.a alude, mencionando o meu 
aparte, ressalto a importância da visita, 
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ontem, do Excelenti.ssimo Presidente Er
nesto Geisel às instalações do CT A, em 
São José dos Campos, para verificar o 
Projeto dos Motores Movidos a álcool. 
Realmente, trata-se de projeto de grande 
futuro, de enormes perspectivas, porque 
pode estar aí a solução defin1tiva para 
o problema de energia, não só do Brasil, 
mas talvez de grande parte do mundo 
de hoje. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a per
mite um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Eminente 
Senador Roberto Saturnino, sou favorá
vel a alternativas, e fiz coro com V. Ex.a 
naquela oportunidade; mas deixei clara 
a minha preocupação de que para a so
lução desse problema levaríamos em 
torno de quatro anos. Eu me refiro a 
alarido ocorrido dentro do plenário desta 
Casa, a tal ponto que o nobre Líder, o 
eminente Senador Virgilio Tá vara, teve 
que aqu1 dizer, enfaticamente, que o mo
nopólio estatal assegurado em nossa 
Constituição não seria quebrado. E não 
é isso que quero absolutamente. Entendo, 
como entendem, tenho certeza, todos os 
nobres colegas do Senado Federal, que 
·esta é a Casa de debates e aqui devemos 
debater assuntos sérios, da mais alta 
importância para o nosso País - e este 
é um assunto da mais alta importância 
para o País. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.a me per- . 
mite um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Com muito 
prazer. 

O Sr. Itamar Franco- Citado por V. 
Ex.a, desejo esclarecer que exaltei a nota 
de S. Ex.a o Ministro das Minas e Ener
gia pelo seguinte: como Membro da Co
missão de Minas e Energia do Senado, 
no dia .15 de maio, estivemos no Gabinete 
de S. Ex.a, quando - e já disse aqui, no 
Senado - lhe fiz pergunta acerca do 
monopólio estatal do petróleo. S. Ex.a, 
ao r:esponder essa pergunta, fez pequena 
abordagem dos contratos de risco. Mas 
eu disse aqui, d·efendendo S. Ex.a o Sr. 
Ministro- eu, como elemento da Oposi
ção - que S. Ex.a não definiu, naquele 
instante e naquela reunião, o que fosse 
contrato de risco. S. Ex.a apenas lembrou 
a possibilidade de, em áreas abandona
das pela PETROBRáS, se estudar o me
canismo de reaproveitamento dessas 
áreas. Mas S. Ex.a não definiu como poli
tica governamental. S. Ex.a externava, 
naquela ocasião, apesar de Ministro das 

Minas e Energia, uma posição pessoal. 
Já di.sse a V. Ex.a e a esta Casa que sem
pre me recusei a discutir os contratos 
de :rlsco, porque eles não significavam a 
política do Governo do Presidente Gei
sel, e tanto ísto é verdade que S. Ex.a o 
Sr. Ministro, no encerramento do semi
nário promovido pela Comissão de Minas 
e Energia, do Senado Federal, deu aque
la nota que aqui exaltei e fiz constar dos 
Anais. É preciso, então, nobre Senador 
Otair Becker, dizer que nós da Oposição 
não podemos discut1r aquilo que não é a 
politica governamental do Presidente 
Geisel. É claro que temos alternativas e 
o Senador Roberto Saturnino tem apr-e
sentado alternativas, tanto no plano eco
nómico, como no plano social, assim co
mo outros elementos da Oposição. Mas 
nós nos recusávamos a discutir, naquela 
ocasião, os contratos de risco, e conti
nuamos a não discuti-los neste instante, 
porque S. Ex.a o Sr. Ministro dl.sse que 
eses contratos de risco não interessam 
à política do Governo. 

O SR. OTAIR BECKER - Eminente 
Senador Itamar Franco, eftivamente 
V. Ex.as, da Oposição, têm apresentado 
alternativas para vários setores da vida 
brasileira. Não vejo por que nós, Sena
dores da República, em discutindo alter
nativas, partindo até daquela premissa 
a que V. Ex.a fez referência há pouco, 
de que, eventualmente, contratos de risco 
ser1am efetuados nos campos abandona
dos pela nossa Companhia ... 

O Sr. Itamar Franco - É a idéia de 
S Ex. a· o Sr. Ministro. 

O SR. OTAIR BECKER - Mas acho 
que nós estamos adiantando. O que é ne
cessário debater nesta Casa são os ca
minhos, as alternativas, as possibiliàa
des de fazê-lo, quanto, onde, como e com 
quem, a exemplo do que se fez - e on
tem saudamos aqui, através da palavra 
do nosso Líder - com relação ao contra-
to de energia nuclear. Digo mais adian-
te, em meu discurso, que não discutir 
o contrato de risco, uma alternat1va para 
dinamizar, para aumentar a produção do ' 
petróleo brasileiro, é o mesmo que tirar 
um voto de confiança que demos ao Pre
sidente, que foi capaz de tão bem reali
zar um acordo no campo da energia nu
clear. 

O SR. DOMíCIO GONDIM- V. Ex.a 
me permite um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER- Com muito 
prazer. 
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O Sr. Domício .. Gondim - Quanto ao 
problema que V. Ex.a. está colocando, no
bre Senador, do contrato de risco, eu 
teria a dizer e a acrescentar - por
quanto também· estive presente às diver.:. 
sas reuniões realizadas ...::.. que o Presi
dente da República se tem, diversas ve
zes, manifestado no sentido de que te
nhamos imaginação, tenhamos condições 
de debater e de oferecer melhores pro
posições para a solução dos problemas 
brasileiros. Então, nós, nesta Casa, ja:.. 
mais poderemos omitir-nos, somente 
porque, por divergências ou pontos de 
vista pessoais do mui digno Ministro das 
Minas e Energia, se disse que que estava 
encerrado o assunto. E como Senador da 
minha terra, a Paraíba, eu aqui não po
deria deixar de trazer minha colaboração. 
Não só sou favorável ao contrato de risco 
- v-ou mais além: sou favorável a que, 
em hipótese alguma, seja tocado o pro
blema de monopólio estatal, mas não po
deremos jamais deixar como está para 
ver como fica. O futuro não é tão alvis
sareiro, não é tão róseo de petróle-o. Es
tamos diminuindo a nossa produção -
diminuindo em volume físico - e au
mentando a demanda. Há bem poucos 
anos, produzíamos quase 50% das nos
sas necessidades de refinação; hoje, só 
apr-oximadamente 20%; e se continuar
mos assim, é uma questão de aritmética 
muito simples, dentro de quatro anos 
estaremos produzindo 5% das nossas ne
cessidades em petróle-o. Não teremos di
visas nem condições para enfrentar esta 
demanda. O consumo brasileiro de im
p.c.rtacão de produtos energéticos - car
vão, óleo -, todos para manter o nosso 
País em marcha, é de cerca de nove bi
lhões de dólares anualmente. E nós não 
temos a capacidade de ·exportar, para 
fazer contrapartida neste mesmo campo; 
somente cerca de um milhão e seiscen
tos milhões. De modo que quanto ao pro
blema d·os contratos de risco, não só eles 
devem ser feitos em relação aos poços 
que possam eventualmente ser reutili
zad?s, ~as também, nesses mesmos que 
aqm estao sendo descobertos. Vamos per
furar, pagando em dinheiro somente em 
dinheiro, mas temos é qÚe aumentar 
subs!ancialmente, a nossa produção d~ 
pe-troleo bruto, e não só ficarmos espe
;;and<;> o pior: Não sou daqueles que dizem 
o pro r sera sempre o melhor". Serei 

sempre intransigente em defesa da 
PETROBRAS, mas também intransigente 
cm defesa do interesse presente e futuro 
P.róximo de~te País. Acho que muito mais 
r:.sco haverra- e houve- mas foi acer-

tadissima a decisão do Govemo, na as
sinatura, ontem, do Acordo Nuclear. 

O SR. OTAIR BECKER - Perfeita
mente. 

O Sr. Domício Gondim - E no en
tanto, não se fala nisso. Por qÚe, então, 
o problema da PETROBRÃS? Hoje a 
en~rgia nuclear é tão importante, 'ou 
mars; do que a energia térmica gerada 
I?elo petróleo. D~ modo o que quer dizer 
e que sou favoravel ao contrato de risco 
e sou favorável, mesmo no espaço, ou nas 
plataformas recentemente descobertas. 
Que mal haveria em dar à CPRM Com
panhia cl.e Pesquisa de Recursos Mi'nerais 
c-ontratos de risco? É um organismo dÓ 
Governo, onde há engenheiros, ex-Dire
tores da própria PETROBRÃS com a 
melhor capacidade técnica. E aqui nesta 
Casa se declarou, textualmente que não 
só a CPRM poderia perfurar, cÓmo tam
bóm estaria gratíssima ·em fazer con
tra to com a PETROBRÃS, que é exce
l~nte cliente. Portanto, não vejo nenhum 
rrsc-o, porque muito maior risco estamos 
legando ao futuro, aos brasileiros de 
ama~hã - a convergência, sem uma si
tuaçao, de uma demanda de 9 bilhões de 
cólares, onde o petróle-o entra com cerca 
de 3,5. E daqui a quatro anos iremos, 
fatalmente, a cerca de 10 bilhões. O Jor
nal do Comércio, do Rio de Janeiro do 
dia 24, à página 2 - g.osto de citar, cla
ramente, de onde foi tirada a informação 
- diz que a Colômbia perde 100 milhões 
em. petróleo porque, exatamente, não 
esta perfurando. Ela precisava perfurar 
50 p·oços anuais, e está perfurando c-erca 
de 6: Portanto, vamos perfurar poços de 
petroleo, mesmo nas plataformas onde 
CO!Jhecemos. Não podem<Js é suprir pe
troleo com notícias de jornais. Isto não 
é o que interessa a ·esta Casa, nem ao 
Brasil. 

O SR. OTAIR BECKER - Agradeço 
-o aparte de V. Ex.a e tomo a liberdade 
de inc·orporá-lo ao meu discurso. 

Vou apenas ler pequeno trecho de um 
editorial do Jornal do Brasil, de 28 de 
maio, sob o título "Problema Mental": 

"O debate sobre a viabilidade de 
con.trato de risco. sem· violação do 
regrme do monopoHo e sem enfra
quecimento da concessionária única 
a PETROBRAS, logo revelou poucÓ 
progresso na capacidade das chama
das elites políticas e burocráticas ao 
longo da última década." ' 

Nós que temos a responsabilidade so
bretudo, de dinamizar o progresso deste 
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País, não podemos ser enquadrados nesse 
capítulo. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex. a. 
um aparte? 

O SR.. OTAIR BECKER - Ouço-o com 
mtúta honra, meu preclaro líder. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Se
nador, a posição do Governo já foi sufi
cientemente esclarecida a respeito dos 
contratos de risco e, portanto, não iría
mos scbl'ê ela nos deter. Apenas, ante as 
afirmativas, agora ouvidas, em Plenário, 
a respeito de alternativas, gostaríamos 
de dizer que, com a mesma discrição com 
que a administração Geisel se houve, 
quunto ao encaminhamento do problema 
nuclear, podemos comunicar a este Ple
nário que essas alternativas estão sendo 
estudadas e em profundidade. Reabertos 
.os tra,balhos desta Sessão Legislativa, 
em agosto, cuidamos que ensejo já te
remos de apresentar à Casa o que de 
positivo existe· quanto a essas alterna
tivas, pelas quais os Srs. Senadores, jus
tamente, tanto anseiam. Podemos, desde 
já, adiantar que serão elas no sentido 
do apr-oveitamento do carvão, da fotos
síntese e do xisto betuminoso. Não mais 
idéias, mas já estudos conclusivos repe
timos e, possivelmente, determinações 
em termos administrativos. 

O Sr. Roberto Saturnino - Já está o 
Senador Virgílio Távora a fazer suspense, 
novamente, nesta Casa. Naturalmente, 
S. Ex.a está anunciando coisas de maior 
importância e já está todo o Plenário 
interessadí.ssimo na expectativa do que 
será. 

O Sr. Virgílio Távora - Veja V. Ex.a, 
nobre Senador Otair Becker, como a Opo
siçã.o é ingrata quando diz uma coisa 
dessas. Imagine que, durante um ano, 
pot!endo realmente ceder à tentação em 
determinado debate, que mantivemos 
com o eminente Líder da Oposição, Se
nador Franco Montoro, no ano passado, 
f.o:::nos discretos sobre todas as negocia
ções a respeito do Acordo, ontem, tão 
bem firmado, justamente pela neces
s.ida de não sermos, com a leviandade, 
autores do fracasso de alguns desses pas
sos. Aqui ocorre a mesma coisa; não nos 
seduz chegar em Plenário, neste momen
to, e dizer: quanto à fotossfntese, já há 
isto; quanto ao carvão, já existe aquilo 
e quanto ao xisto betuminoso, aquilo 
outro. Tudo vem a seu tempo. E à nobre 
Oposição, que agora já não está tão im
paciente como antigamente, pedimos um 

crédito, também de confiança, apoiados 
nos exemplos passados. 

O SR. OTAm BECKER - Eminente 
Líder, Senador Virgílio Távora, ... 

O Sr. Domício Gondim - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR OTAm BECKER- ... permita
me dizer que o anúncio feito por V. Ex.a, 
desta tribuna, no dia de ontem, da as
sinatura do Acordo Nuclear entre o Brasil 
e a Alemanha, quando tive a oportuni
dade de ressaltar os laços de amizade que 
unem os dois países, fez com que te
nhamos hoje, neste Plenário, para honra 
:r..ossa, uma banda da minha terra que 
c.1tá aí, a abrilhantar a Festa dos Es
tados, na Barraca de Santa Catarina. 

Nas faces dos seus componentes veri
ficamos traços germânicos, muitos deles 
filhos de imigrantes que para cá vieram 
e estão colaborando conosco. 

O Sr. Benj?.:mim Farah - Permite 
V. Ex.a um aparte? (Assentimento do 
orador.) - Eu estava d,lesignado peJK> 
Líder da minha bancada para saudar 
essa banda, a banda de Santa Catarina 

~ . - ' em nome aa Opos1çao. Essa banda veio 
acompanhada de um velho amigo meu 
na Escola Superior de Guerra - e ali 
está o Senador João Calmon que fez o 
mesmo curso. Trata-se do Coronel Osny 
Vasconcelos. Essa banda é de Santa Ca
tarina, de um lugar denominado São 
Bento do Sul, e veio abrilhantar a Bar
raca de Santa Catarina, na chamada 
Festa do Candango. É liderada pelo 
Maestro Afonso Tremi, filho do fundador 
da banda, que está dando, assim, uma 
continuidade à mesma. Organizada em 
1913, é constituída de amadores, o que 
é bonito e louvável. Eles fazem isso por 
idf'alism::J, um idealismo sadio, um idea
lis:::no profundamente humano. Mas, por 
que este meu entusiasmo e esta minha 
intervenção e apoio? Porque a música 
traz mensagem que vem da alma, que 
vem do coração. Se me perguntassem 
qua.l a nação, qual a pátria da música, 
onde ela nasceu, eu diria que nasceu no 
reino de Deus. A música não tem pátria, 
não tem fronteiras, ela vem do céu. Ela 
é divina, e porque é divina dá essa soli
dariedade, dá ·esse tom de fraternidade, 
ajuda ::> •. Barraca de Santa ·catarina, 
n:1:::na festa de solidariedade. O que pre
cisamos no mundo é isso, essa compre
ensão, esse solidarismo, ·esse amor. Por
tc::.nt:>, não é um fato de rotina, um fato 
pequeno; é um fato importante, é uma 
conclamação para que todos os corações 
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generosos se mantenham nessa fonte de 
altruísmo. de bondade e de amor. Por 
tudo isso, em nome da bancada, cm 
nome do Movimento Democrático Brasi
leiro, eu me associo a V. Ex.a. e saúdo 
esses nossos irmãos que vêm de Santa 
Catarina trazer um pouco de impregna
ção do coração generoso daquele nobre 
povo. 

O SR. OTAIR BECKER - Muito obri
gado pelo seu oportuno, brilhante obje
tivo, sincero, amigo, cordial e humano 
aparte. Esse aparte realmente nos toca 
profundamente na alma. Tenho certeza 
de que constitui homenagem que há de 
ser guardada nos corações destes brasi
leiros que nos honram com as suas pre
senças nesta Casa, hoje. Também muito 
significará para os seus filhos, para os 
seus familiares, como, tenho certeza, 
constituir-se-á em um lenitivo no tra
balho que empreendem todos os dias. Aí 
temos desde dirigentes de empresas a 
homens responsáveis por obras de menor 
envergadura dentro de empresas, mas 
homens que estão colaborando decisiva
mente para o progresso do Brasil e até 
mesmo para o congraçamento de todos 
os brasileiros - porque através da mú
sica conseguimos unir; conseguimos 
saudar; conseguimos f·estejar; consegui
mos esquecer momentos desagradáveis 
de nossas vidas. (Muito bem!) 

Gostaria de, antes de conceder aparte 
ao Senador Domício Gondim, dizer que 
o eminente Líder Senador Virgílio Tá
vora realmente me conforta, deixa-me 
tranqüilo. Fico - é bem verdade - emi
nente Senador Roberto Saturnino, em 
suspense, mas tenho certeza de que vol
taremos a ter, nesta Casa, uma outra 
tarde memorável, com S. Ex.a. anunciando 
outras medidas que nos levam, definiti
vamente, para a nossa auto-suficiência 
energética. 

Com prazer dou o aparte a V. Ex.a. 

O Sr. Domício Gondim - Sr. Senador 
Otair Becker, quero trazer a essa gente 
de Santa Catarina, esses simpáticos ca
tarinenses que aqui vieram para o con
graçamento da Casa do Candango, a 
homenagem da Paraíba. Os nordestinos, 
especialmente os paraibanos, tanto con
tribuíram para a construção de Brasília 
e, portanto, de um Brasil melhor. Daí a 
nossa homenagem pelo apoio que em
prestam à Casa do Candango. Mas o meu 
aparte se prende especificamente ao pro
blema do contrato de risco, tão bem 
abordado por V. Ex.a No mesmo jornal 

de 24 de junho, além de comentar o pro
blema da Colômbia, ele também comenta 
que o aumento da OPEP não chegará a 
30%; vai chegar a 28%. É quase a mesma 
coisa! Em setembro, é o que se prevê, 
por causa de uma dezena de motivos. 
Mais uma vez caminharemos para o de
sencontro econômico que o Brasil não 
poderá aguardar, senão com as medidas 
preconizadas pelo nobre Líder. Também 
quanto ao aceleramento da perfuração 
de poços de petróleo, deveria S. Ex.a 
trazer aqui uma informação: atualmente, 
estamos correndo um risco muito maior 
porque sondas arrendadas e em parte 
das sondas brasileiras, que estão perfu
rando na plataforma submarina, a 
guarnição toda é ·estrangeira a não ser 
os engenheiros inspetores da ........ . 
PETROBRÃS. Ora, Sr. Presidente, o que 
acontece neste caso, especificamente, é 
que estamos à mercê de outros. Que risco 
haveria se déssemos essa atividade à 
CPRM, Companhia de Pesquisas de Re
cursos Minerais, que agora mesmo pes
quisa, perfura e desenvolve tecnologia 
junto com os alemães para a questão 
nuclear brasileira? Que risco haveria 
niss·o e pagar mais um pouco em dinheiro, 
mas dar o petróleo de que o Brasil pre
cisa urgentemente? A nossa economia 
cada dia cresce, mas o Brasil decrescerá 
se não resolvermos, a curto prazo, este 
problema. Portanto, insisto em dizer, sou 
intransigentemente favorável à ....... . 
PETROBRÃS mas tenhamos calma, tran
qüilidade, e não medo do medo, do im
perialismo estrangeiro em perfurar para 
o bem do nosso País. 

O SR. OTAIR BECKER - Agradeço, 
mais uma vez o aparte de V. Ex.a V. Ex.a 
me proporciona oportunidade de dizer 
aqui, ao nobre Senador Itamar Franco, 
que verificando há poucos dias um edi
torial do Jornal do Brasil, vi que tam
bém nele está inserido o modelo peruano. 

V. Ex.a., Senador Itamar Franco, em 
respondendo a um aparte, disse-me que, 
a partir de uma fábrica de chinelo, nós 
deveremos fazer um estudo de viabili
dade. É isso mesmo, a partir de qualquer 
atividade. Agora, é possível também se 
fazerem contratos, e quer-me parecer que 
inclusive o contrato de certa forma está 
implícito no Acordo Brasil! Alemanha, 
porque falamos em prospecção, explora
ção, etc. Evidentemente que quando va
mos fazer prospecção, podemos fazê-la 
sem êxito. No caso do modelo peruano
repito-, no caso do modelo peruano, lá 
as organizações que contratarem perfu-
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ração de petróleo em seu território, se 
não tiverem êxito na perfuração o pre
juízo é integralmente coberto. 

Cito isto apenas como um exemplo dos 
muitos, como uma alternativa das muitas 
que poderemos buscar para fazermos 
contratos de risco assegurando a nossa 
&oberania e, sobretudo, o monopólio es
tatal - ao qual, quero repetir e vou re
petir muitas vezes aqui, sou intransigen
temente a favor. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex. a me per
mi te um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Pois não. 
O Sr. Itamar Franco - V. Ex.a sabe 

da admiração que tenho por V. Ex.a., des
de que cheguei a esta Casa, ... 

O SR. OTAffi BECKER - Muito obri
gado. A recíproca é verdadeira. 

O Sr. Itamar Franco - . . . pelo seu 
espírito público, pela sua assiduidade. 
Quando me referi com essa expressão, 
digamos, mais popular, que até uma fá
brica de chinelos exige um estudo eco
nómico e financeiro ... 

O SR. OTAffi BECKER - É uma fá
brica ... 

O Sr. Itamar Franco - . . . é a partir 
do seguinte, Excelência: o Ministro falou 
- vou repetir - nas chamadas áreas 
abandonadas. Perguntava eu a V. Ex.a.: 
qual a empresa, mesmo nacional ou in
ternacional - mas vamos partir para a 
internacional, que é o que se pretendia 
- vai pesquisar sem estudo de viabili
dade técnico-econômica em alguma área 
já abandonada pela própria ......... . 
PETROBRAS? Acredito honestamente 
que nenhuma empresa vá jogar dinheiro 
fora em áreas abandonadas, a não ser 
que nessas áreas soubesse ela que real
mente haveria petróleo. Foi o argumento 
que apresentei para dizer que não acre
ditava que nenhuma empresa estran
geira fosse jogar dinheiro fora, na pros
pecção de petróleo no território nacio
nal, sobretudo nessas áreas já abando
nadas ~ela PETROBRAS. E, segundo, que 
nessas areas em que a PETROBRAS pes
quisou, fez estudos, esses estudos .são 
nossos, pertence a nós, do Brasil. Como 
é então que vamos acelerar, no tempo 
e no espaço, essas pesquisas com essas 
firmas? Foi a razão, Ex.a por que usei, 
partindo de uma fábrica de chinelos, o 
exempl-o. V. Ex.a. que é empresário sabe 
que hoje não se faz nenhum estudo de 
empresa sem ver sua viabilidade técnica 
e econômica. 

O SR. OTAIR BECKER - Devo dizer 
a propósito, eminente Senador ... 

O Sr. Domício Gondim - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Um mo
mento, nobre Senador. 

Eminente Senador Itamar Franco 
quan.to à admiração, a reciproca é ver~ 
dade1ra. !enho fe.ito várias declarações, 
eu o admrro demars; compartilhamos dos 
mesmos pontos de vista; fomos prefei
t~s •. so~redores, aqui defendemos o mu
mcrpal~smo brasileiro. Quero dizer-lhe, 
que ~te me~mo nas áreas onde as pros
pecçoes defmem a existência de petró
leo, muitas e muitas perfurações são fei
tas sem êxito. E haja vista o que está 
ocorrendo na Bacia de Campos. 

Concedo o aparte a V. Ex.a. 
o. Sr. Domício Gondim- Sr. Senador 

Otarr Be~ker:_ gostaria de aqui trazer 
uma explicaçao com referência ao con
trato de risco americano. v. Ex.a apre
sentou o contrato de risco modelo pe
ruano. O contrato de risco modelo ame
ricano é muito simples. o Governo de
termina áreas especificas de risco onde 
caso a companhia perfure e não encon
tre petróleo ela risca, também, do Im
posto de Renda o prejuízo obtido· ela se 
ressa~ce através do Imposto de 'Renda. 
Isto e o sistema americano, e este sis
tema interessa, em certos momentos, e 
neste preciso momento, devido à crise 
mundial de petróleo. Eles estão utilizan
do, manipulando esse sistema de risco 
para aceleramento da produção ameri
cana em áreas já abandonadas, em áreas 
novas, em áreas de poucas possibilida
des, porque perfurar petróleo é, tam
bém, uma loteria; muitos acertam e ou
tros não. Quanto ao prejuízo, no caso 
do contrato de risco, não é nem da com
panhia, é do Governo. E se o Governo 
americano, por exemplo, concede a área 
brasileira como contrato de risco, as 
próprias companhias americanas, se fo
rem infelizes, não tiverem sorte na sua 
perfuração, podem riscar do Imposto de 
Renda o prejuízo por um poço em que 
não foram bem sucedidas. Dessa manei
ra, isso depende, exatamente, de nego
ciações, de debates, de argumentos e não 
encerrarmos porque tem que ser. Não, 
Excelência, não posso aceitar essa de
terminação. Aqui estamos para debater, 
com tranqüilidade, o melhor interesse 
do Brasil. Muito obrigado. 

O SR. OTAIR BECKER- Muito obri
gado a V. Ex.o. 
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Tenho a impressão de que daqui para 
frente o meu discurso identifica-se com 
os pontos de vi11ta já expostos. Não que
ro dizer, com isso, que não receberei com 
muito agrado e satisfação apartes dos 
Srs. Senadores. E permita-me, também, 
eminente Senador Roberto Saturnino, se 
várias vezes o cito aqui nominalmente 
é que tenho, também, por V. Ex.a. grande 
admiração, e isso já o disse, inclusive, 
da tribuna desta Casa. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
- Todos nós - e é o Senador Roberto 

Saturnino quem diz - estamos con
fiantes nas perspectivas altamente pro
missoras da Bacia de Campos, mas o 
fato é que é necessário buscar outras so
luções paralelas, capazes de contribuir 
para a, solução do problema a médio e 
longo prazo. E V. Ex.a, ainda hoje, deu 
uma colaboração nesse sentido. 

Reconhece, portanto, S. Ex.a a existên
cia de problema de tamanha gravidade 
que se torna necessário ·encontrar para 
ele outras soluções paralelas. E aludiu à 
utilização do álcool anidro, misturado à 
gasolina, adiante mostrando que neces
sitaríamos de 3 a 4 anos só para produ
zir a cana necessária para isso, sem alu
dir a outras dificuldades que teriam, 
também, que ser superadas para a ado
ção dessa "solução paralela". 

É que, Sr. Presidente, o nobre Senador 
Roberto Saturnino, com seus conheci
mentos notórios e sua honestidade inte
lectual, não haveria de negar a existên
cia de um grave problema para o Brasil 
no tocante ao petróleo. Não cometeria 
tal heresia, endossando opiniões emiti
das por outros, que ignoram os proble
mas que o Senador fluminense conhece 
e bem avalia. 

Feitas estas digressões, passarei agora 
a expor meu pensamento, esboçado nos 
rápidos apartes que dei, no último dia 
13, ao eminente Senador Itamar Franco. 
E ao expô-lo deixarei implícitos os fortes 
motivos que me levam a discordar e las
timar a decisão tomada e tornada pú
blicas pelo Ministro das Minas e Energia, 
na nota a que tanto aludimos. 

O Brasil defronta-se, neste momento, 
com problemas os mais graves, em se
tores diversos. No econômico-financeiro 
há um que se agiganta, fonte que é de 
tantos outros. É o problema do petróleo, 
que deveria estar nos preocupando com 
a mesma prioridade com que preocupa 
tantos países desenvolvidos e até mesmo 

os Estados Unidos, que dispõem de re
servas e ·recursos, que nós ainda não 
encontramos. E que não vivem o dilema 
do desenvolvimento, como nós. 

A Oposição tem, de longa- data, feito 
alarma em torno da questão do nosso 
endividamento, que tantos e tão rendo
sos slogans lhe tem propiciado. A alta 
dos preços do petróleo tornou esse pro
blema real, de inequívoca gravidade, ca
paz mesmo de colocar em risco nosso 
desenvolvimento, nossa segurança e 
mesmo nossa soberania. A Oposição e 
todos aqueles que se levantam contra 
o exame de soluções, alternativas para 
problema tão crucial, deveriam indicar 
onde e como obter o dinheiro de que 
necessitamos e necessitaremos sempre 
mais para a aquisição -em crescentes 
quantidades de óleo no exterior. 

Forneçam esses recursos e nada mais 
teremos a dizer nem a temer quanto ao 
perigo de nosso endividamento at~ngir 
proporções insuportáveis para o Pais! 

Petróleo, bem o sabem os nobres Se
nadores significa a manutenção do nos
so dese~volvimento, que podl'!rá entrar 
em colapso se tivermos que prosseguir 
adquirindo óleo em quantidade sempre 
crescente e a preços altíssimos. 

A questão do Petróleo, portanto, é vi
tal para a nossa economia, para o nosso 
desenvolvimento. É um xeque-mate que 
temos de enfrentar, que já deveríamos 
ter enfrentado, de tal forma que não 
percamos mais tempo. 

Petróleo significa para o Brasil a sal
vaguarda da indústria automobilística, o 
que implica em dizer que está em causa 
todo o nosso processo industrial. 

Petróleo significa segurança social, 
num País em que se multiplicaram os 
centros urbanos e nos quais inexistem, 
simplesmente inexistem sistemas de 
transportes coletivos. Escassez ou ausên
cia de gasolina quer dizer graves como
ções sociais! 

O racionamento- a que aludiu o Se
nador Roberto Saturnino - seria rui
noso; redundaria no câmbio negro. So
bre ele tivemos, nesta Casa, eloqüente 
e autorizado depoimento do eminente 
Senador Amaral Peixoto, sobre os ra
cionamentos determinados no Governo 
Vargas, em decorrência da Segunda 
Guerra Mundial. 

O racionamento é inadmissível, inapli
cável. É o câmbio negro, a corrupção, a 
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insegurança social, pois recairia, pesa
damente, sobre aqueles que não teriam 
como suportá-lo, levando a ponto de ex
plosão a nossa realidade psicossocial! E 
do petróleo não necessitamos vitalmen
te, apenas para dele obter a gasolina! 

Poderíamos prolongar muito estas con
siderações, desdobrando-se sempre mais, 
na demonstração da decisiva importân
cia do problema petrolífero. Desde a cri
se do Oriente Médio, obtivemos redução 
de consumo, fruto apenas de economia 
espontaneamente feita em decorrência 
da elevação dos preços de combustíveis 
que implicariam em economia que, para 
nós, é tão essencial, o que nos exibe 
grave incúria. Assim é que os carros de 
luxo, e me refiro com ênfase especial 
aos carros oficiais, continuam a consu
mir gasolina como se dela dispusésse
mos à larga. 

Sr. Presidente, admiro a bravura e des-' 
temor com que o nobre Senador Luiz 
Cavalcante vem sustentando, .solitário, 
mas creio - não em vão - uma luta 
em que é tão incompreendido e vítima 
de tantas distorções. Sua Excelência nos 
dá exemplo de civismo e bravura que 
exaltamos. 

O problema do petróleo é extrema
mente grave. Negá-lo seria mas que in
consciência ou irresponsabilidade. Já 
perdemos tempo em demasia. Ninguém 
advogou ou advoga se quebre o mono
pólio estatal, questão que está fora de 
cogitações, tão pacífica e inabalável a 
disposição de mantê-lo. Muito menos ja
mais se pôs em causa, nem se porá, a 
competência dos no.Bsos técnicos. Como 
não está em causa a PETROBRAS, ape
sar de a esta se poder fazer algumas crí
ticas. Como a de pretender, neste mo
mento em que todos os recursos para a 
pesquisa de óleo nos sejam escassos, 
torna monopólio seu a exploração do po
tássio, como se dispuséssemos de recur
sos financeiros ilimitados, suficientes 
para que alargue sempre mais sua ação 
monopolística e industrial, empreendi
mentos de importância, mas sobremodo 
secundário, se comparados com o do 
petróleo, que é sua razão de ser, para 
cuja solução foi fundada e tem sido tão 
prestigiada pela Nação. 

Acredito, Sr. Presidente, que ninguém 
de juzo e senso há de negar a profunda 
importância do assunto que ora abor
damos. lpso facto, não há quem discorde 
da necessidade de ser amplamente deba
tido e examinado a busca de solução 

urgente, ou, como diz o Senador Roberto 
Saturnino, de "soluções paralelas". 

Entendemos que ninguém verá nos 
contratos de risco, a serem feitos pela 
PETROBRAS, conforme condições por 
ela impostas e fiscalizadas, ameaça al
guma ao monopólio estatal e muito me
nos à nossa soberania, sobretudo nos dias 
atuais. Aí temos a União Soviética tão 
sequiosa de investimentos externos, in
clusive para a exploração de petróleo na 
Sibéria. Aí temos, também, o Peru. E po
deríamos estender os exemplos num mun
do sedento de recursos financeiros e téc
nicos, sem o mínimo temor de uma alie-

. nação descabida e que nenhum de nós 
admitiria viesse a ocorrer com o Brasil. 

os que condenam a procura de solu
ções paralelas - no dizer do Senador 
Roberto Saturnino - expressam, tam
bém, desconfiança na PETROBRAS, no 
Governo, achando-os incapazes de de
fenderem os interesses nacionais mais 
altos! Não confiam num Governo que 
está, exatamente neste momento, dando 
notável demonstração de sua firmeza e 
capacidade de defender o interesse na
cional noutro setor igualmente decisivo 
para o nosso futuro, como é o nuclear! 

Não se erguerá suspeição sobre o Peru, 
que recorre aos contratos de risco, num 
Governo que ninguém ousará apontar 
como entreguista! 

Não sou capaz de apontar a solução 
para o problema do petróleo. Pois não a 
tenho. Limito-me a afirmar, categorica
mente, a necessidade de resolvê-lo. E 
continuo insistindo, mantendo intocado 
e intocável o monopólio estatal! Hipóte
ses, outras soluções há de haver e de
vem ser examinadas, de modo prioritá
rio e sem emocionalismo e muito menos 
impregnação ideológica. Não houve, co
mo bem o disse o Ministro das Minas e 
Energia, debate em torno do contrato 
de risco, que pode ser feito em bases di
versas. O assunto não chegou, não pôde 
ser examinado. A discussão não se tra
vou nos termos pretendidos e propostos 
pelÓ Ministro Shigeaki Ueki. Incompre
ensões, desconfianças e equívocos impe
diram que o debate se desse. 

Errou, assim, o Ministro Shigeaki Ueki 
ao declarar encerrado o assunto. S. Ex.a 
deve, muito ao contrário, persistir no de
bate, mantendo, orientando, amplian
do-o, até que o assunto fique esclarecido 
e cheguemos a resultados concretos, ob
jetivos, racionais. S. Ex.a tem competên-
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cia para apontar rumos, oferecer suges
tões e alternativas. E o deve fazer! 

. ' 

Antes de encerrar, Sr. Presidente, ilus
tro este meu discurso com a incorpora
ção de dois editoriais do Jornal do. Bra
sil. O primeiro, de 20 de maio, intitula
do "Problema Mental"; o segundo, do 
dia 17 deste mês, com o título Modelo 
Peruano". Com eles concordo. Argumen
tação neles expendida é certa e demons
tra que não há incompatibilidade entre 
monopólio e contrato de risco. Pretendia 
lê-los e comentá-los. Mas alonguei-me 
além do que desejava e, assim, sou for
çado a não o fazer. 

Mas encaminho a V. Ex.a, Sr. Presi
dente, o texto destes dois editoriais, a 
fim de que conste como parte integrante 
deste meu discurso, dando-os por mim 
lidos neste momento. 

Sr. Presidente, quem se oponha à so
lução do problema petrolífero não pode 
erguer-se contra o endividamento exter
no, que há de crescer enquanto depen
dermos do fornecimento externo, sub
metendo-nos a ele ainda, à insegurança. 
Por uma questão de coerência os que ao 
simples exame do problema se oponham, 
não se podem preocupar com o endivida
mento e outros problemas mais, como 
o encarecimento do custo de vida, que 
tanto sacrifica o povo brasileiro. Aqui 
sim, a incompatibilidade tão acentuada 
pelo nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Itamar Franco -Permite V. Ex.a. 
um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Com pra·zer. 

O Sr. Itamar Franco - Apenas para 
registrar, em nome da Bancada da Opo
sição, o nosso aplauso pela sua fala nes
ta manhã. Claro que temos posições con
ceituais diferentes, mas queria também 
esclarecer a v. Ex.a. o seguinte: a Ban
cada do MDB, principalmente nesta Ca
sa, tem apresentado opções, como já dis
se, sobretudo no campo econômico, atra
vés do Senador Roberto Saturnino, bem 
assim no social e mesmo no institucio
nal. V. Ex.a. há de compreender que so
mos minoria nesta Casa, e ainda no Con
gresso Nacional. No campo institucional, 
a Oposição já ofereceu uma série de al
ternativas, que não têm sido levadas em 
consideração, porque, repito, somos mi
noria nesta Casa. Nos campos econôml
co e social, a mesma coisa. V. Ex.a. há 
de entender que nós, da Oposição, que
remos que o Parlamento debata todas as 

questões que interessam ao povo brasi
leiro, porque, neste plenário, represen
tamos a consciência, a inteligência e a 
vontade da Nação. Consignamos, neste 
aparte, que jamais deixaremos de dis
cutir qualquer assunto que venha a in
teressar ao nosso Pais. 
· O SR. OTAIR BECKER - Agradeço, 

de incio, o cumprimento de V. Ex.a. Em 
resposta, esclareço que tive oportuni
dade de ouvir, da parte dos eminentes 
representantes do Partido de V. Ex.a. e 
da nossa Bancada, pronunciamentos so
bre os grandes problemas nacionais. Um 
deles tem feito acorrer muitas pessoas 
às galerias desta Casa do Congresso Na
cional: o institucional. Para este tenho 
ouvido repetidos apelos, no sentido de 
que nos devemos unir e identificar ple
namente. Se podemos fazê-lo no tocante 
a outros campos, julgo que o mesmo pos
sa ocorrer quanto a esse, que reputo da 
maior importância para a salvaguarda 
da soberania brasileira. Devemos irma
nar-nos, dar-nos as mãos, Movimento 
Democrático Brasileiro e Aliança Reno
vadora Nacional, na busca mais rápida 
da solução possível para o problema. 

O Sr. Domício Gondim - Permite 
V. Ex.a. um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Com prazer. 
O Sr. Domício Gondim- Caso V. Ex.a 

permita, desejava que considerasse como 
se meus fossem, integralmente, os con
ceitos emitidos em sua brilhante alo
cução. Este humilde representante da 
Paraíba entende que o problema brasilei
ro do petróleo é muito mais grave do 
que o institucional, como se tem preco
nizado nesta Casa, em meio a debates 
muito mais ásperos e intensos. Muito 
obrigado a V. Ex.a. 

O SR. OTAIR BECKER - Agradece
mos o aparte de V. Ex.8 

Nada mais procurei fazer do que defi
nir posição. Saio daqui tranqüilo, feliz, 
pelas declarações do Líder Virgílio Távora 
e do Senador Itamar Franco, no exercí
cio da Liderança do Movimento Demo
crático Brasileiro, de que poderemos rea
brir o debate, porque existe um clima 
de entendimento, a fim de que, com a 
nossa imaginação criadora, para a qual 
tanto tem apelado Sua Excelência o Se
nhor Presidente da República, possamos 
prestar um relevante e patriótico servi
ço ao Brasil. Muito obrigado. (Muito 
bem! Palmas. o Orador é cumprimen
tado.) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. OTAIR 
BECKER EM SEU DISCURSO: 

MODELO PERUANO 

No fim da semana passada, o Ministro 
Ueki, das Minas e Energia, emitiu declara
ção no I Seminário de Estudos e Debates da 
Política Minera,.} do Brasil, cujo parágrafo 
final diz respeito ao debate sobre os con
tra tos de risco na prospecção e exploração 
de petróleo. Por sua importância, repetimos 
o parágrafo: "Considerando o rumo dos de
bates, praticamente sempre na base de a 
favor ou contra o monopólio, julgamos con
veniente encerrar o assunto." 

Se bem entendemos, o que o Ministro quis 
dizer está claro. Como em lugar de examinar 
as modalidades de contrato de risco, a dis
cussão foi desviada e posta em termos con
tra ou a favor do monopólio estatal, convém 
mudar de assunto. Ora, nem a declaração do 
Ministro se refere aos contratos de risco, nem, 
de fato, está em causa o monopólio estatal. 
Ficamos assim nas razões de conveniência, 
que só podem ser interpretadas como de na
tureza política. As razões econômicas, em 
favor dos contrB.ltos de risco, estão contidas 
na declaração do Ministro, quando ele se 
refere à aspiração geral "auto-suficiência no 
setor, pois isto significaria o imediato alívio 
na balança comercial e de pagamentos, a.lém 
de reduzir os preços dos derivados de petróleo 
que, após a crise de 1973, vêm sacrificando 
os consumidores nacionais". 

O Ministro Ueki falou por todos nós no 
trecho citado entre aspas. Suas palavra-s são 
?. verdade que muitos não querem encarar. 
Só não aceitamos as razões de conveniência 
politica para concordar com o encerramento 
de assunto que, daqui para o futuro, se tor
nará cada vez mais urgente. A continuação 
do debate se impõe inclusive para que a opi
nião responsável pela economia e pela se
gurança nacionais se inteire completamente 
sobre a significação real de um contrato com 
risco. O debaote precisa continuar, porque é 
um imperativo. 

Com o intuito de discutir, chamamos a 
atenção para o modelo peruano de contra
tos de risco com companhias estrangeiras. O 
regime lá é também de monopólio. O petró
leo é peruano. E o modelo peruano assegura 
tal monopólio porque prevê, primeiro, que 
os riscos de exploração são das contra-tantes. 
O Peru não corre riscos, caso a exploração 
fracasse. Segundo, se houver petróleo na 
área do contrato, o Peru tem sua percen
tagem garantida do extraído, mais a pri
meira opção de compra da percenta.gem que 
couber à contratante. Essa primeira opção 

prevalecerá até que o Peru se torne auto
suficiente. Os preços são os internacionais, 
mas, na realidade, o preço médio é interior, 
se tomarmos para cálculo o total da quamti
dade de petróleo produzido até a auto-sufi
ciência. Tudo isso o modelo peruano obtém 
sem riscos, desonerando seu Balanço de Pa
gamentos e estimulando seu crescimento. 

Ninguém põe em dúvida o nacionalismo do 
regime peruano. É um regime milita!!". Apa
rentemente, está consciente de que o risco 
supremo estará em uma interrupção de for
necimento de origem militar nas áreas for
necedoras distantes de nossa soberania. As 
torneiras do petróleo peruano estão sob con
trole das Forças Armadas daquele país vi
zinho, enquanto os contratos com risco pou
pam divisas de um país soberano. 

PROBLEMA :MENTAL 

O novo aumento de preço dos derivados 
de petróleo cai sobre o consumidor, na se
qüência dos ônus que incidem antes sobre o 
nosso balanço de pagamentos e sobre a dí
vida externa crescente. Ninguém discutiria 
a inevitabilidade do aumento dos preços dos 
derivados, cuja origem está no exterior. A 
não ser os que pretenderiam, segundo ra-
ciocínio que não prima pela responsabilidade 
~ocial, reduzir o problema criado pela im
portação de petróleo para a nossa capacida
de de pagar o essencial no exterior, median
te o processo do rrucionamento. O raciocínio, 
de inspiração ideológica obsoleta, furta-se a 
admitir às claras quem assumiria a respon
sabilidade pelo múltiplo impacto negativo do 
racionamento sobre a taxa de emprego e de 
crescimento econômico. O racionamento, a 
pretexto de nivelar por baixo, de fato pu-

. xaria para mais baixo o nível da economia 
brasileira, com graves repercussões sociais. 

O sofisma do racionamento é recurso po
lítico, que se Fama ao conjunto de irrll!Ciona
Iidades em matéria de crise de petróleo, com 
o objetivo de manter uma situação que pune 
o país, ainda bem longe da auto-suficiência 
petrolífera, e sobrecarrega a bolsa de todos 
os consumidores direta e indiretamente, sem 
exceção. O deb81te sobre a viabilidade de 
contratos de risco, sem violação do regime de 
monopólio e sem enfraquecimento da con
cessionária única, a PETROBR.A.S, logo re
velou pouco progresso na capacidade das 
chamadas elites políticas e burocráticas ao 
longo da última década-. A renovação não 
terá chegado à inteligência necessária e ao 
discernimento das mudanças ocorridas no 
pafs e no mundo. As reações contrárias aos 
contratos de risco estariam demonstrando 
que o subdesenvolvimento ainda é amtes de 
tudo, um problema mental. Em conseqüên-
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ela, ninguém se preocupa em discutir, com 
um mínimo de isenção, a clara diferença 
entre concessões petrolíferas e cont:atos de 
risco na ·prestação ·de serviços destinados a 
acelerar a data daJ auto-suficiência. 

O predomínio de posições ·emocionais, sem 
racionalidade, irá penalizar mais fundamen
te o país inteiro. O;: atL'llentos do preço ele 
energia ter:io que ser pagos por esta geração 
de brasileiros, trabrulhando para produzir us 
divisas da importação de petróleo, s~m o 
alívio ou a contrapartida de ingresso de ca
pitais de risco na área energética. 

Um jogo cediço de palavras, slogans e 
pocições de interesses ameaç!l' o Brasil que 
tem de exü;tir num~:~, época, previsivelm~nte 
prolongada, de energia escassa. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quinta-feira, 
tivemos a felicidade de ouvir magnífico 
e substancioso discurso do nobre Sena
dor Luiz Viana sobre a impressionante 
atuação do Governo do eminente Pre
sidente Ernesto Geisel no setor social, 
da qual vêm decorrendo inúmeros e 
consideráveis benefícios para o povo, 
especialmente as camadas menos favo
recidas. 

Falou o eminente Senador pelo Es
tado da Bahia da ação do Ministério da 
Previdência Social, .sob o comando do 
Ministro Luiz Gonzaga do Nascimento 
e Silva. 

Foi com grande satisfação que ouvi 
. esse importante discurso. Diversas vezes 
vim a esta tribuna para exaltar a 
atuação do Governo Geisel no campo 
social e, de modo especial, a ação inte
ligente, competente e criadora do Mi
nistro Nascimento e Silva. 

Sr. Presidente, o ainda recém-criado 
Ministério da Previdência Social, que no 
próximo dia 4 de julho completa um 
ano de existência, vem revolucionando 
setor que outrora era dos mais vulnerá
veis e por muitos qonsiderado esclerosa
do. Necessário se torna, dessa forma, que 
secundemos obra tão importante, reite
rando-lhe nosso apoio e nosso louvor! 

Com absoluto acerto o eminente Se
nador Luiz Viana mostrou que os abun
dantes frutos de hoje são possíveis em 
decorrência da continuidade revolucio
nária: os governos de ontem propicia
ram muito do que hoje vem se tornando 
esplêndida realidade no campo social. 

Mas, não hesitaremos em declarar que 
os êxitos numerosos do Ministério da 
Previdência advêm, de modo decisivo, da 
permanente vigilância do Ministro Luiz 
Gonzaga do Nascimento e Silva e da 
equipe que soube reunir. A sua ca
pacidade criadora e de ação devemos, 
substancialmente, as inovações em ma
téria de Previdência Social, urbana e 
rural, bem como a solução de velhos · di
lemas como o da contagem mútua de 
tempo de serviço para a aposentadoria 
dos servidores públicos e trabalhadores 
subordinados ao INPS. 

O Ministro Nascimento e Silva e seus 
colaboradores não descansam na busca 
de novas e modernas concepções previ
denciárias, e daí iniciativas que se con
cretizam como a extensão do amparo 
da previdência aos maiores de 70 anos; 
a absorção do salário-maternidade pelo 
INPS para evitar discriminação profis
sional das mulheres; a assistência mé
dico-hospitalar de pronta ação, nos ca
sos urgentes; dois projetas votados e 
aprovados pelo Congresso Nacional, e de 
cuja Comissão Mista fui Presidente, re
ferentes à reciprocidade no tempo de 
serviço e à suspensão do desconto de 5 
por cento nos vencimentos dos aposen
tados e vencimento integral ao aposen
tado que volte a trabalhar; o seguro de 
acidente de trabalho para o trabalhador 
rural; a mobilização de recursos para 
o atendimento médico-hospitalar nas 
áreas-problemas; amparo também às 
donas-de-casa, aos estudantes e outras 
inovações em vésperas de serem efeti
vadas. 

Com igual vigor e talento o Ministro 
faz renascer a Legião Brasileira de As
sistência, tornando-a fonte de benefí
cios imensos para inúmeras pessoas ne
cessitadas. 

O Sr. Henrique de La Rocque -Per
mite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer. 

O Sr. Henrique de La Rocque -
Peço a V. Ex.a, nobre Senador Lourival 
Baptista, que una o nosso apoio ao lou
vor que V. Ex.a traz ao discurso do hon
rado Senador Luiz Viana, quando, há 
cerca de dois dias, procurou dar ênfase 
ao Governo da Revolução, na área da 
Previdência Social. O Governo não se 
cansa de assinalar, e o diz amiúde, que 
o simples desenvolvimento na área in
dustrial, ou em qualquer outra, se não 
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marcha pari passu com o desenvolvi
mento social, não tem sentido. E não 
tem sentido, nobre Senador, porque a 
preocupação de um Governo, cônscio de 
suas responsabilidades, tem que ser o 
homem. Daí, louvores, e louvores inten
sos, à idéia magnífica da criação, da 
institucionalização do Ministério da 
Previdência Social. Mas, quanto a esse 
Ministério, ilustre Senador pelo Estado 
de Sergipe, V. Ex.8 que tanto se preo
cupa, não só com o homem do Estado 
de Sergipe, mas também com o homem 
brasileiro, que o sergipano, também o é, 
sabe que o Ministério poderia ter sido 
criado, e a escolha do seu titular poderia 
não ter sido feliz. Mas, as duas coisas, 
coincidiram, a opção foi realmente pri
vilegiada. E Sua Excelência o Presidente 
Ernesto Geisel, num momento de visão 
admirável, foi buscar em Nascimento e 
Silva o Ministro de uma prodigiosa 
imaginação. Fazer previdência não é só 
executar, Sr. Senador; é imaginar, por
que o homem, com todas as implicações 
que a vida lhe dá, é uma amostragem 
permanente de como pode se agigantar 
tudo aquilo que possa, por parte do Go
verno, ser preferido em seu benefício. 
Daí o Ministério da Previdência, com 
sua equipe hoje toda voltada para uma 
dilatação, para um circuito cada vez 
maior, a fim de que, abrangendo um 
número, dia a dia, mais compacto de 
brasileiros, possa dar realmente um 
conteúdo mais compacto a cerca de 90% 
da população brasileira, que vive sob a 
sua dependência. E digo assim, nobre 
Senador, porque não é só o segurado: 
é a mulher do segurado que, por inter
pretação liberal da lei, da jurisprudên
cia, que tem orientado a Previdência -· 
e nesse particular, não só de hoje- são 
beneficiários todos aqueles que depen
dem do tipicamente contribuinte para a 
Previdência. Neste particular, V. Ex.8 

também sabe que a Previdência não 
pode deixar de ser um dos cartões mais 
ricos, mais gritantes, mais expressivos de 
todo e qualquer Governo cioso de suas 
obrigações. E é por isso que o Presidente 
Ernesto Geisel vem dando ênfase a esse 
Ministério, que tem, com a administra
ção fecunda de Nascimento e Silva, 
agradado ao Brasil inteiro. V. Ex.a é de 
Sergipe, nós outros somos do Maranhão 
e lá policiamos a nossa Previdência, o 
atendimento ao comerciário que, na 
hora difícil, em que vê a morte se apro
ximar, tantas vezes reconhece na pre
cariedade da nossa Medicina, e é natu
ral que assim seja, ainda não a arma 

necessária para a sobrevida por ele tão 
desejada. Então, o que faz a Previdência 
maranhense que é, apenas, um departa
mento da Previdência nacional? Reme
te· esse segurado para um centro opera
cional mais evoluído, onde ele vai en
contrar condições de tratamento, meios 
mais poderosos no combate à morte que 
se avizinha. E a Previdência tem-se agi
gantado neste setor, porque não bas
taria só o envio do doente -· era pre
ciso a· sua assistência psicológica, que 
o seu acompanhante, a pessoa que com 
ele viesse, lhe dissesse também respeito 
ao seu coração. Por isso os vários De
partamentos Estaduais da Previdência, 
as diversas Superintendências fixaram 
norma de acompanhamento para pa
ciente que, em busca de domicílio fora 
do seu, procura sua recuperação física, 
determinam que siga a · mulher, o pai 
ou a filha. Nessa fixação da mulher, 
pai e a filha - tenho dito ao Superin
tendente do Maranhão - vai muito de 
experiência humana, psicológica, por
que o doente, vendo a pessoa querida 
ao seu lado, estimula-se com sua pre
sença e vai para um hospital do Rio, 
de São Paulo ou de Brasília, na certeza 
de que a Medicina há de lhe ajudar, com 
o testemunho patente de pessoas queri
das. E amanhã, voltando à terra, há de 
dizer: "Este País se agigantou, porque 
ele conseguiu, através da sua Medicina, 
salvar meu pai, meu irmão, minha mu
lher". 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.8 , eminente Sena
dor Henrique de La Rocque, por seu 
aparte, por seu depoimento que muito 
ilustra meu pronunciamento. Ainda mais 
tendo em vista sua notória vivência dos 
problemas que · aborda, ex-Presidente 
que foi do antigo IAPC - onde realizou 
notável administração -, um dos maio
res e mais importantes Institutos, de 
cuja fusão resultou o atual INPS. 

Com toda a imparcialidade possível, 
podemos afirmar, sem risco de equívoco, 
que todos aqueles que acompanham tão 
grande, profundo e importante esforço 
governamental já concluíram pela feli
cidade e acerto com que o eminente 
Presidente ·Ernesto Geisel resolveu criar 
o Ministério da Previdência Social. E 
também ao convocar para instalá-lo e 
comandá-lo o Ministro Nascimento e 
Silva, que já revelara sua capacidade 
tanto no exercício da advocacia como 
em postos relevantes como o de Presi
dente do Banco Nacional da Habitação 



-678 

e de Ministro do Trabalho, no Governo 
do saudoso Presidente Castello Branco. 

Não aludimos, Sr. Presidente, a pro
messas, anúncios ou estudos. Do Minis
tério da Previdência nos vêm, com in
crível fecundidade, medidas, atos, deci
sões concretas, realidades que vão trans
formando extensa e profundamente o 
País no campo social. E são medidas e 
deliberações adotadas com cautela, se
gurança, após estudos adequados, inclu
sive no tocante à sua viabilidade. E aqui 
a razão, sem dúvida, do êxito que logo 
alcançam. 

Eis por que com um só ano de exis
tência o Ministério da Previdência apre
senta tão variado e grande saldo posi
tivo, do qual se beneficiam as camadas 
mais necessitadas de nossa população. 
Hoje, não vemos um INPS como que pa
ralisado, encurralado, diante da avalan
cha de críticas, justas ou não. O que 
contemplamos é um INPS vigilante, efi
ciente e na vanguarda da defesa dos in
teresses dos milhões de segurados que 
possui. 

De outro turno, a presença do 
FUNRURAL tornou-se uma esplêndida 
rotina no interior brasileiro. O traba
lhador rural sabe e vê que seu direito 
à aposentadoria é um fato e não uma 
promessa, ou uma possibilidade futura! 
A criação da DATAPREV, empresa que 
virá simplificar a sistemática contábil 
da Previdência, é outra iniciativa do 
atual Governo que não pode ser silen
ciada. É uma ação renovadora e cria
dora que se desdobra continuamente, na 
correspondência plena da confiança de
positada pelo Presidente Geisel em seu 
Ministro, homem que sempre soube es
tar à altura das várias tarefas para que 
foi convocado. E atira-se à dinamização 
da Central de Medicamentos, uma das 
numerosas criações do Governo do emi
nente ex-Presidente Garrastazu Médici, . 
a quem o Brasil e os brasileiros tanto 
devem. 

Conclui o Ministério da Previdência 
estudos para execução de um programa 
para o fornecimento de alimentação fi
nanciada a filhos de segurados da Pre
vidência até seis anos de idade e às ges
tantes - objetivo dos mais benfazejos 
e do qual advirão abundantes frutos 
para o País. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Per
mite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com 
prazer eminente senador Henrique de 
La Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque - V. Ex. a 
assinalou que a Previdência recebe 
inúmeras críticas justas e injustas. En
tre as críticas mais veementes, mais fre
qüentes e a mais marcantes, está a das 
filas. Já tenho ouvido, neste Plenário, 
alegações de que a assistência médica 
pode ter se agigantado, mas, que é exer
cida numa órbita restrita de atendimen
to. Nobre Senador Lourival Baptista, 
pergunto a V. Ex.a: o grande médico não 
exige fila para aqueles que desejam com 
ele se consultar? O grande engenheiro 
não determina audiência com os que 
procuram seu socorro providencial? O 
grande advogado, às vezes, não diz àque
le que o procura só poder atendê-lo den
tro de uma semana? As donas-de-casa, 
as empregadas não fazem fila em bU:Sca 
da carne e dos gêneros alimentícios, 
mesmo os de primeira necessidade? Co
mo querem, nobre Senador Lourival Bap
tista, que a Previdência, no seu setor 
médico atendendo a quase 80% da po
pulação brasileira, diante desse gigan
tismo, diante dessa amostragem formi
dável de um progresso galopante, como 
querem que não haja filas, quando as 
filas existem e existirão sempre enquanto 
o Brasil crescer? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Volto 
a agradecer sua valiosa ·COlaboração, no
bre senador Henrique de La Rocque. Só 
se joga pedras em árvores que têm fru
tos. Os que tanto e tão. generalizada
mente criticam o INPS o fazem sobretu
do com a preocupação de ocultar os seus 
imensos benefícios para dezenas de mi
lhões de brasileiros, aos quais socorre e 
ampara. São críticas oriundas mais de 
um sentimento negativo, do que do real 
empenho em aprimorar instituição de ta
manha importância para o bem-estar 
do povo brasiLeiro. Positiva, isto sim, 
está sendo a ação desenvolvida no INPS 
por sua atual administração, na confor
midade com os esforços e as preocupa
ções do Ministro Nascimento Silva e a 
orientação social estabelecida pelo emi
nente Presidente Ernesto Geisel. 

Sr. Presidente, não mencionarei todas 
as medidas já em execução na área do 
Ministério da Previdência e Assistência 
Social, nem me alongarei na demonstra
ção de seu imenso alcance. Meu intento 
é apenas o de exaltar o que merece e 
deve ser exaltado, no cumprimento de 
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um dever de todos que almejam ver o 
Brasil tornado grande potência e uma 
terra de avançada justiça social. Este 
um dever que corresponde, também, ao 
sentimento de reconhecimento do povo 
brasileiro, muito especialmente das de
zenas de milhões que vêm sendo direta
mente beneficiados pela atuação de um 
Ministério que, em apenas um ano, 
tornou-se claro marco de que o Brasil 
ingressou em fase decisiva e definitiva 
de avanço social, com realizações e ini
ciativas que antes só víamos nos países 
mais desenvolvidos do mundo! (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Agenor Maria. (Pausa.) 

S. Ex.a 'não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Benjamim Farah. 
O Sr. Benjamim Farah - Sr. Presi

dente, Srs. senadores, uma das obriga
ções a que está submetido o representan
te do povo é registrar, além dos feitos 
dinâmicos e otimistas, os eventos que 
representam o empobrecimento cívico 
moral e intelectual do Brasil. ' 

A morte do ex-Senador Alfredo da 
Silva Neves, ocorrida segunda-feira na 
cidade do Rio de Janeiro, representa 
justamente uma diminuição no acervo e 
nas reservas da nacionalidade. 

Já o Senador Amaral Peixoto registrou, 
neste plenário, o passamento do eminen
te patrício, com que tive a honra e o 
prazer do convívio, durante vários anos 
no congresso Nacional e em diversas si~ 
tuações que confirmaram as refinadas 
qualidades morais e cívicas de Alfredo 
da Silva Neves. 

De sua passagem pelo Parlamento fi
caram somente exemplos da maior dig
nidade, cercados de respeito e admiração 
gerais. 

Jornalista veterano, pioneiro da comu
nicação simples e sincera através da 
imprensa, intelectual culto e generoso 
na transmissão dessas virtudes, Alfredo 
Neves destacou-se também como médico 
e professor de Medicina, atingindo a cá
tedra da Faculdade Fluminense. 

Dedicado à vida pública, desempenhou 
cargos como funcionários do Senado Fe
deral, onde chegou a Diretor da Secreta
ria. Eleito sucessivamente pelo povo do 
Estado do Rio de Janeiro, galgou carrei
ra das mais brilhantes e profícuas, desde 
Deputado Estadual até Senador da 

.República; jornalista pioneiro, atingiu 
a Presidência da Associação Brasileira 
de Imprensa, onde se destacou pela se
renidade e pelo bom senso na defesa da 
liberdade de expressão. 

É com dupla tristeza que faço este re
gistro: pr:imeiro, porque somente agora 
tenho como efetuá-lo, regressando a 
Brasília; finalmente, pela profunda emo
ção da perda. 

Alfredo Neves pertenceu a uma gera
ção que vai rareando de homens como 
Getúlio vargas, Lindolfo Collor, Salgado 
Filho, Nereu Ramos, os irmãos Manga
beira, Flores da Cunha, Pão Neves da 
Fontoura, Oswaldo Aranha, Milton Cam
pos, Filinto Müller e outros que a Histó
ria registrou, para exemplo e veneração 
dos pósteros. 

Este o perfil que Alfredo da Silva Neves 
marcou em várias décadas de atuação 
dedicada ao País, notável pela austeri
dade moral, compatividade e coerênciBt 
dignificando o Congresso e a rlda pú
blica do Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a presente Sessão, designando 
para a extraordinária já convocada a 
ser realizada às 15 horas e 30 minutos 
a seguinte ' 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Decreto .Legislativo n.0 7, de 1975 
(N.0 8-B/75, na Câmara dos Deputados) 
que aprova o texto do Acordo Básico dé 
Cooperação Técnica e Científica, firma
do entre a República Federativa do 
Brasil e a República de Gana, em Acra, 
ein 7 de novembro de 1974, tendo, 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 211 
e 212, de 1975, das Comissões 

- de Relações Exteriores; e 
- de Educação e Cultura. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.0 8, de 1975 
(n.o 9-B/75, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o Texto da Convenção para 
a Proteção dos Promotores de Fonogra
mas Contra a Reprodução não Autori
zada de seus Fonogramas, aprovada a 
29 de outubro de 1971, tendo 
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PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 s 213 
e 214, de 1975, das Comissões 

- de Relações Exteriores; e 
- de Educação e Cultura. 

3 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.0 11, de 1975 
(n.0 12-B/75, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Protocolo de Pror
rogação da convenção sobre o Comércio 
de Trigo de 1971, aprovado pela coni'e
rência de Governos, realizada no Conse
lho Internacional do Trigo, a 14 de feve
reiro de 1975, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 207 
a 209, de 1975, das Comissões 

- de Relações Exteriores; 
- de Agricultura; e 
- de Economia. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.o 41, de 1975 (apresenta
do pela Comissão de Legislação Social 
como conclusão de seu Parecer n.0 266, 
de 1975), que autoriza o Governo do Es
tado do Piauí a alienar à companhia de 
Desenvolvimento do Piauí - COMDEPI, 
cinco áreas de terras públicas do Estado 
do Piauí LQ.calizadas nas regiões Nordes
te, Centro e sul do território estadual, 
tendo 

PARECERES, sob n.os 267 e 268, de 1975, 
das Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade e juridicidade; e 

- de Agricultura, favorável. 
Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 55 
minutos.) 
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gg~.t Sessão da 1~ Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 28 de junho de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDÊNCIA DO SR. l\UGALHAES PINTO 

As 15 horas e 30 minutos, acham
se presente os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Guiomard - José Esteves -
José Lindoso - Jarbas Passarinho 
-Alexandre Costa- Henrique de .La 
Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco -- Helvídio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des - Virgílio Tá v ora - Wílson 
Gonçalves - Dinarte Mariz - Jessé 
Freire - Domício Gondim - Ruy 
Carneiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Wilson Campos - Arnon 
de Mello - Luiz Cavalcante- Teo
tônio Vilela - Augusto Franco -
Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu 
Cardoso - Eurico Rezende - João 
Calmon - Amaral Peixoto - Rober
to Saturníno - Vasconcelos Torres 
-Benjamim Farah - Danton Jo
bim - NelSon Carneiro - Gustavo 
Capanema - Itamar Franco - Ma
galhães Pinto - Franco Mon toro -
Orestes Quércia - Orlando Zanca
ner - Lázaro Barboza - Osires Tei
xeira - Italívio Coelho - Mendes 
Canale - Saldanha Derzi - Accioly 
Filho- Leite Chaves- Mattos Leão 
- Lenoir Vargas - Otair Becker -
Daniel Krieger - Paulo Brossard -
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 58 Srs. Senadores. Havendo 
npmero regimental, declaro aberta a Ses
sao. 

Sobre a mesa, Requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido' o seguinte: 
REQUERIMENTO 
N.0 288, de 1975 

Nos termos do art. 233 do Regimento 
Interno, requeiro transcrição, nos Anai.> 
do Senado, dos artigos publicados na Re-

vista Visão e no Jo.rnal do Comércio do 
corrente mês, intitulados, respectiva
mente, "Cadeia de Equívocos", "Colôm
bia perde US$ 100 milhões em petróleo" 
e "Aumento da OPEP não chega a 30%". 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Domício Gondim. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 233, § 1.o do 
Regimento Interno, a matéria será 
submetida ao exame da Comissão Dire
tora. 

Sobre a mesa, Requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 289, de 1975 

Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento, para o 
Projeto de Lei da Câmara n.O 51, de 1975, 
que dispõe sobre discriminação, pelo Mi
nistério da Ag:ricultura, de Regiões para 
execução obrigatória de planos de pro
teção ao solo e combate à erosão. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Petrônio Portella. 

O·SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Esse Requerimento será votado após 
a Ordem do. Dia, na forma do art. 375, 
item II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, Requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 290, de 1975 

Nos termos do art. 313 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício 
e prévia distribuição de Avulsos para o 
Projeto de Resolução n.0 35, de 1975, que 
suspende a proibição contida na Resolu
ção n.0 58, de 1968, revigorada pelas de 
n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
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1974, para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de Rio das Pedras (SP) eleve em 
Cr$1.500.000,00 (hum milhão e quinhen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

REQUERIMENTO 
N.o 291, de 1975 

Nos termos do art. 313 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício 
e prévia distribuição de Avulsos para o 
Projeto de Resolução n.0 36, de 1975, que 
suspende a proibição contida na Reso
lução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.0s 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 
1974, para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de São Francisco do Sul (SC) 
eleve em Cr$ 552.500,00 (quinhentos e 
cinqüenta e dois mil e quin_h~ntos cru
zeiros) o montante de sua div1da conso
lidada, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

REQUERIMENTO 
N.0 292, de 1975 

Nos termos do art. 313 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício 
e prévia distribuição de Avulsos para o 
Projeto de Resolução n.0 37, de 1975, que 
suspende a proibição contida na Reso
lução n.o 58, de 1968, revigorada pelas de 
n.os 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 
1974, para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de Taiaçu CSP) eleve em Cr$ ... 
150.000,00 (cento e cinqüenta mil cru
zeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

REQUERIMENTO 
N,0 293, de 1975 

Nos termos do art. 313 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício 
e prévia distribuição de Avulsos para o 
Projeto de Resolução n.0 38, de 1975, 
que suspende a proibição contida na 
Resolução n.0 58, de 1968, para permitir 
que a Prefeitura Municipal de Votupo
ranga (SP) eleve, em Cr$ 1.500.000,00 
(hum milhão e quinhentos mil cruzei
ros), o limite de sua dívida consolidada, 

a fim de que figure na Ordem do Dia 
da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

REQUERIMENTO 
N.0 294, de 1975 

Nos termos do .art. 313 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício 
e prévia distribuição de Avulsos para o 
Projeto de Resolução n.0 39, de 1975, que 
suspende a proibição contida na Resolu
ção n.o 58, de 1968, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Pirapozinho, SP, 
eleve em Cr$ 1.050.000,00 (hum milhão e 
cinqüenta mil cruzei·ros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da Sessão se
guinte. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovados os Requerimentos, os pro
jetes a que se referem figurarão na Or
dem do Dia da próxima Sessão. (Pausa.) 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n.0 7, de 
1975 (N.o 8-B/75, na Câmar.a dos 
Deputados), que aprova o_ text? qo 
Acordo Básico de Cooperaçao Tecm
ca e Científica, firmado entre a Re
pública Federativa do Brasil e a Re
pública de Gana, em Acra, em 7 de 
novembro de 1974, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 s 
211 e 212, de 1975, das Comissões 
- de Relações Exteriores; e 
- de Educação e Cultura. 

A matéria foi incluída na Ordem do 
Dia em virtude de dispensa de interstí
cio 'concedida na Sessão anterior. 

' 
Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 

fazer uso da palavra, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados (Pausa.) 
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Aprovado. O Projeto irá à Comissão de 
Redação. 

Item 2 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo N.o 8, de 
1975 (N.0 9-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprov.a o texto da 
Convenção para a Proteção dos Pro
dutores de Fonogramas contra a Re
produção não autorizada de seus Fo
nogramas, aprovada a 29 de outubro 
de 1971, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 
213 e 214, de 1975, das Comissões 
- de Relações Exteriores; e 
-de Educação e Cultura. 

A matéria foi incluída na Ordem do 
Dia, em virtude de dispensa de interstí
cio concedida na Sassão anterior. 

E~ discussão o Projeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
fazer uso da palavra, pa·ra discuti-lo, vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Sr.s. Senadores que o aprovam per

maneçam .sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O Projeto irá à Comis

são de Redação. 

Item 3 
Discussão, em turno único, do Pro

jeto de Decreto Legislativo N.O 11, 
de 1975 (N.0 12-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do 
Protocolo de Prorrogação da Conven
ção .sobre o Comércio do Trigo de 
1971, aprovado pela Conferência de 
Governos, realizada no Conselho In
ternacional do Trigo, a 14 de feve
reiro de 1975, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0.s 
207 a 209, de 1975, das Comissões 
- de Relações Exteriores, 
- de Agricultura; e 
- de Economia. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer .sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O Projeto irá à Co

mis$ão de Redação. 
/"·· 

Item 4 
Discussão, em turno único, do Pro

jeto de Resolução N.0 41, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Legis
lação Social, como conclusão de seu 
Parecer n.0 266, de 1975), que auto·ri
za o Governo do Estado do Piauí a 
alienar à Companhia de Desenvol
vimento do Piauí - COMDEPI, cinco 
áreas de terras públicas do Estado do 
Piauí, localizadas nas regiões Nor
deste, Centro e Sul do Território es
tadual, tendo 
PARECERES, sob n.0a 267 e 268, de 
1975, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela 

eonstitucionalidade e jundicida
de; e 

- de Agricultura, favorável 
A matéria foi incluída na Ordem do 

Dia, em virtude de dispensa de interstí
cio, concedida na Sessão anterior. 

Em discussão . 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, para discuti-lo, vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram J;Jermanecer _sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O Projeto irá à comis

são de Redação. 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Passa-se à votação do Requerimento 

n.0 289, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n.0 51, 
de 1975. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovado. 

Aprovado o Requerimento, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 51, de 
1975 (N.0 1.360-C/73, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre discrimina
ção, pelo Ministério da Agricultura, 
de Regiões para execução obrigatória 
de planos de proteção ao solo e com
bate à erosão (dependendo de Pare
ceres das Comissões de Agricultura e 
de Finanças) . 

Solicito ao nobre Senador Otair Becker 
o Parecer da Comissão de Agricultura. 
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O SR. OTAIR BECKER (Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, oriundo da Câmara dos Deputados, 
vem a esta Comissão para exame o Pro
jeto de Lei que dispõe sobre discrimina
ção, pelo Ministério da Agricultura, de 
Regiões para execução obrigatória de 
planos de proteção ao solo e de combate 
à erosão. 

Conforme dispõe o Projeto em foco, as 
terras contidas nas Regiões discrimina
das somente poderão ser exploradas eco
nomicamente, após a prévia execução de 
planos de proteção ao solo e de combate 
à erosão. 

Aos proprietários que explorem direta
mente tais terras, é dado um pr.azo de 
6 (seis) meses, para o início, e de 2 
(dois) anos para a conclusão dos traba
lhos de proteção ao solo e de combate 
à erosão. Quando for o caso de arrenda
tários, os prazos serão de 6 (seis) meses 
e l (um) ano, respectivamente. 

Qualquer financiamento destinado à 
lavoura ou à pecuária dentro das re
giões discriminadas pelo Ministro de Es
tado da Fazenda, fica condicionado à 
apresentação de certificado comprobató
rio de execução dos planos a que se refere 
(proteção ao solo e combate à erosão). 

O Projeto, apresenta, ainda, em seus 
vários artigos e parágrafos, normas gerais 
visando à sua perfeita exeqüibilidade, 
bem como, em seus arts. s.o e 6.0 , deter
mina um pr-azo de 180 (cento e oitenta) 
dias par.a que o Poder Executivo regula
mente a matéria e delega poderes à Di
visão de Conservação do Solo e da Água 
DICOSA/DNGE/MA, para que promova, 
supervisione e oriente a politica nacional 
de conservação do solo. 

A proposição é, portanto, das mais re
levantes ao processo de recuperação de 
nossas atividades agropecuárias, compa
tíveis com as modernas técnicas ineren
tes a tais atividades e utilizadas em paí
ses desenvolvidos. 

A nossa imensa extensão territorial e 
a f.alta de uma politica racional para 
as atividades primárias do País têm con
duzido à exploração depredatória do solo, 
além do desmatamento e da queima in
discriminada que tem se verificado em 
várias Regiões, o que tem acarretado, 
conseqüentemente, a baixa produtivida
de do setor primário brasileiro, cuja pro
dução vem crescendo, anualmente, às 
custas da incorporação de novas terras. 

A medida, objeto do Projeto examina
do, é oportuna e imprescindível .ao apro
veitamento racional do solo, principal
mente, numa época em que a maioria das 
Nações encontram-se apreensivas, diante 
da perspectiva de escassez de alimentos. 

Do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei cio Senado n.0 51, de 1975. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

-Com a palavra o nobre Senador Mat
tos Leão, para proferi·r o Parecer da Co
missão de Finanças. 

O SR. MATTOS LEãO (Para emitir pa
recer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o Projeto de Lei em exame, de autoria 
do ilustre Deputado Cardoso de Almeida, 
dispõe sobre discriminação, pelo Ministé
rio da Agricultura, de Regiões para exe
cução obrigatória de planos de proteção 
ao solo e de combate à erosão. 

O Projeto visa a estabelecer a prévia 
execução de planos de proteção av solo 
.e de combate à erosão das terras conti
das nas Regiões discriminadas pelo Mi
nistério da Agricultura, antes de sua ex
ploração econômica. 

O Autor ampara a sua Justificação 
destacando as seguintes considerações: 

"Partimos do pressuposto de que a 
maioria das nossas terras agricultá
veis necessita de combate à erosão, 
embora nem todas careçam disso 
com uma certa urgência. As primei
ras são justamente as mais reitera
damente utilizadas, ou seja, as que 
já estão sendo transformadas em 
pastagens, por imposição da baixa 
produtividade agrícola e que de pas
tagens, pelo efeito avassalador da 
erosão não se sabe que destino terão. 
Nestas condições, o Projeto primeiro 
determina que o Ministério da Agri
cultura discriminará as Regiões onde 
se exigirá execução de planos de 
combate à erosão como condição de 
permissibilidade para cultivo ou ex
ploração da terra, fixando prazo pa
ra que os proprietários abrangidos 
explorem diretamente ou não as suas 
terras e atendam à exigência (art.s. 
1.0 e 2.0

). O art. 3.0 busca ser a um 
só tempo, sanção e estímulo', visto 
como determina que os financiamen
tos de lavoura e para fins pecuários 
somente serão concedidos se acom
panhados de certificado comproba
tório da execução de planos de com-
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bate à erosão, ao mesmo tempo que, 
no parágrafo único, manda sejam <JS 
financiamentos destinados a custear 
tais planos preferentemente proces
sados nos estabelecimentos bancá
rios." 

Os proprietários dessas terras e que as 
exploram d1retamen~e terão prazos ~e. 6 
(seis) meses e 2 (dois) anos para o Ini
cio e términ<J dos trabalhos de proteção 
ao solo e combat"e à erosão, respectiva
mente. 

Aos arrendatários tais prazos são de 6 
(seis) meses e 1 (um) ano, conforme se 
destinem à proteção do solo ou ao com
bate à erosã<J. 

Estabelece, ainda, prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias ao Poder Executivo, para 
que regulamente a matéria, e vincula a 
obtenção de financiamentos à apresen
tação de certificado comprobatório da 
execução dos c1tados planos. 

No âmbito desta Comissão, nada vemos 
que possa obstar o acolhimento da ma
téria, o que nos leva a opinar pela apro
vação do Projeto, à vista dos aspectos de 
oportunidade e conveniência. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os Pareceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, 
passa-se à sua apreciação. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores 

quiser fazer uso da palavra para discuti
lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação o Projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.> 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o Projeto apr<Jvado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 51, de 1975 

Dispõe sobre discriminação, pelo 
Ministério da Agricultura., de Regiões 
para execução obrigatória de planos 
de proteção ao solo e de combate à 
erosão, e dá outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o- O Ministério da Agricultura, 

dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) 
d1as discriminará Regiões cujas terras 
som~nte poderã<J ser cultivadas, ou _POr 
qualquer forma exploradas economiCa-

mente mediante prévia execução de pla
nos dé proteção ao solo e de combate à 
erosão. 

Parágrafo único - A discriminação de 
terras de que trata este artigo poderá 
ser renovada anualmente. 

Art. 2.o - Os proprietários de terras 
localizadas nas Regiões abrang1das pelas 
disposições desta Lei, que as explorem 
diretamente, terão prazo de 6 (seis) me
ses para .efetivamente dar início aos tra
balhos de proteção ao solo e de combate 
à erosão e de 2 (dois) anos para concluí
los, contados ambos da data em que a 
medida for obrigatória. 

Parágrafo único - Quando se tratar 
de arrendatário de terras, o prazo de 
conclusão dos trabalhos de que trata este 
artigo será de 1 (um) ano, mantidas as 
demais condições. 

Art. 3.0 - Qualquer pedido de finan
ciamento de lavoura ou pecuária, desti
nado à aplicação em terras onde for exi
gida a execução de planos de proteção 
ao solo e de combate à erosão, somente 
p<Jderá ser concedido, por estabelecimen
tos de crédito <Jficiais ou não, se acom
panhado de certificado comprobatório 
dessa execução. 

§ 1.0 - Dentro do prazo de 90 (noven
ta) dias, a partir da entrada em vigor 
desta Lei, o Ministério da Agricultura 
enviará ao Banco Central, para distribui
ção à rede bancária nacional, instruções 
sobre as medidas exigidas nas áreas in
dicadas no art. 1.0 , para serem distribuí
das, através das carteiras de crédito ru
ral, aos agricultores que delas se utili
zem. o cumpr1mento dessas instruções 
passará a ser exigido pelos Agentes Fi
nanceiros no ano agrícola seguinte. 

§ 2.o- Tratando-se de financiamento 
específico para custeio de pla~os de _pro
teção ao solo_ e de combate ~ erosao, a 
sua tramitaçao nos estabelecimentos de 
crédito preferirá a quaisquer outros. 

§ 3.o _ As instruções z.!lencionadas no 
parágrafo anterior poderao ser reformu
ladas pelo Ministério da Agrlcultura 
sempre que necessário,, objetivando o 
aperfeiçoamento de praticas conserva
cionistas. 

Art. 4.o - O certificado comprobatório 
de execução dos trabalhos será passado 
por Engenheiro Agrônomq. d<J Min].stério 
da Agricultura, ou de outro órgao fe
deral estadual ou municipal, <lU de ini
c1ati~a privada, através de delegação de 
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competência .outorgada pelo referido Mi
nistério. 

Parágrafo único - O certificado deve
rá conter especificações do sistema de 
proteção ao solo .e de combate à erosão, 
empregado pelo interessado. 

Art. 5.0 - o Poder Executivo regula
mentará o disposto nesta Lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 
de sua publicação. . 

Art. 6.0 - Ao Departamento Nacional 
de Engenharia Rural (DNGE), do Mi
nistério da Agricultura, através de sua 
Divisão de Conservação do Solo e da 
Agua (DICOSA), compete promover, su
pervisionar e orientar a politica nacional 
de conservação do solo. 

Art. 7.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, redações finais de 
proposições aprovadas na Ordem do Dia 
de hoje e que, nos termos do parágrafo 
único do art. 355 do Regimento Interno, 
se não houver objeção do Plenário, serão 
lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa. ) 

São lidas as seguintes: 

PARECER 
N.0 273, de 1975 

da Comissão de Reda.ção, apresen
tando a redação finai do Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 7, de 1975 (n.0 

8-B/75, na Câmara dos Deputados). 
Relator: Sr. Orestes Quercia 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Decreto Legislativo n.0 • 7, 
de 1975 (n.0 8-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acor
do Básico de Cooperação Técnica e Cien
tífica entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Re
pública de Gana. 

Sala das Com1ssões, em 28 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Orestes Quércia, Relator - Mendes Ca
nale. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 273, de 1975 

Redação finai do Projeto de De
creto Legislativo n.o 7, de 1975 (n.o 
8-B/75, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, 
da Constituição, e eu, Presidente do Se
nado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.0 , de 1975 

Aprova o texto do Acordla Básico 
de Cooperação Técnica e Científica 
entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da 
República de Gana, firmado em 
Acra, a 7 de novembro de 1974. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - É aprovado o texto do Acor

do Básico de Cooperação Técnica e Cien
tífica entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica de Gana, firmado em Acra, a 7 de 
novembro de 1974. 

Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo en
tra .em vigor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 274, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 8, de 1975 (n.0 

9-B/75, na Câmara dos Deputados). 
Relator: Sr. Orestes Querela 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Decreto Legislativo n.0 8, 
de 1975 (n.0 9-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Con
venção para a Proteção dos Produtores 
de Fonogramas contra a Reprodução não 
Autorizada de seus Fonogramas, aprova
da a 29 de outubro de 1971. 

Sala das Comissões, em 28 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Orestes Quércia, Relator- Mendes Ca
nale. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 274, de 1975 

Redação final do Projeto de De
creto Legislativo n.0 8, de 1975 (n.0 

9-B/75, na, Câmara d!os Deputados). 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, 
da Constituição, .e eu, Presidente do Se
nado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.0 , de 1975 

Aprova o texto da Convenção pa
ra a Proteção dos Produtores de Fo
nogramas contra a Reprodução Não 
Autoriza.da de seus Fonogramas, 
aprovada em 29 de outubro de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - É aprovado o texto da Con

venção para a Proteção dos Produtores 
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de Fonogramas contra a Reprodução Não 
Autorizada de seus Fonogramas, aprova
da em 29 de outubro de 1971, e firmada 
pelo Brasil por ocasião da Conferência 
Internacional de Estados sobre a Prote
ção dos Fonogramas, realizada em Gene
bra, de 18 a 29 de outubro de 1971. 

Art. 2.o- Este Decreto Legislativo en
tra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 275, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 11, de 1975 
(n.0 12-B/75, na Câmara dos Depu
ta.dos). 

Relator: Sr. Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Decreto Legislativo n.0 11, 
de 1975 (n.0 12-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Pro
tocolo de Prorrogação da Convenção so
bre o Comércio do Trigo de 1971, apro
vado pela Conferência de Governos, rea
lizada no Conselho Internacional do 
Trigo, a 14 de fevereiro de 1975. 

Sala das Comissões, em 28 de junho 
de 1975. - Danton Jobim, Presidente -
Mendes Canale, Relator- Orestes Quér
cia. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 275, de 1975 

Redação final do Projeto de De
creto Legislativo Ji.0 11, de 1975 (n.0 

12-B/75, na Câmara dos Deputados). 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, 
da Constituição, e eu, Presidente do Se

, nado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.o , de 1975 

Aprova. o texto do Protocolo de 
Prorrogação da Convenção sobre o 
Comércio do Trigo de 1971, aprovado 
pela Conferência de Governos, rea
lizada no Conselho Internacional do 
Trigo, a 14 de fevereiro de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - É aprovado o texto do Pro

tocolo de Prorrogação da Convenção so
bre o Comércio do Trigo de 1971, apro
vado pela Conferência de Governos, rea
lizada no Conselho Internacional do Tri
go, a 14 de fevereiro de 1975. 

Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo en
tra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 276, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Resolução n.0 41, de 1975. 

Relator: Sr. José Lindoso 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 41, de 1975, 
que autoriza o Governo do Estado do 
Piauí a alienar à Companhia de Desen
volvimento de Piauí - COMDEPI, cinco 
áreas de terras públicas do Estado do 
Piauí, localizadas nas regiões Nordeste, 
Centro e Sul do Território estadual. 

Sala das Comissões, em 28 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente. -
José Lindoso Relator- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 276, de 1975 

Redação final do Projeto de Re
solução n.0 41, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 171, parágrafo 
único, da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.o , de 1975 

Autoriza o Governo do Estado do 
Piaui a alienar à Companhia de De
senvolvimento do Piauí - COMDEPI, 
cinco áreas de terras públicas do Es
tado do Piauí, localizadas nas re
giões Nordeste, Centro e Sul do ter
ritório estadual. 

b Senado Federal resolve: 

Art. 1.o- É o Governo do Estado do 
Piauí autorizado a alienar à Compa
nhia de Desenvolvimento do Piauí -
COMDEPI, sociedade de economia mista 
do Governo do Estado, criada pela Lei 
n.0 3.118, de 29 de novembro de 1971, 
cinco áreas de terras públicas, sendo 
uma localizada na Região Nordeste, uma 
na Região Centro, e .as demais na Região 
Sul do Estado, com 166.550 ha (cento e 
sessenta e seis mil e quinhentos e cin
qüenta hectares), 1.200.000 ha (hum 
:milhão e duzentos mil hectares) e 
1.057.671 ha (hum milhão e cinqüenta 
e sete mil e seiscentos e setenta e um 
hectares) respectivamente, descritas e 
caracterizadas de acordo com a Lei Es-
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tadual n.0 3.271, de 14 de dezembro de 
1973. 

Art. 2. 0 - A destinação a ser dada às 
terras obedecerá a três objetivos bási
cos: 

I - execução de projetas de coloniza
ção para o aproveitamento de mão-de
obra excedente em outras áreas; 

II - regularização de situação dos 
posseiros nos terrenos ocupados e loca
lizados nas áreas em questão, permitin
do-se a sua aquisição pelos legítimos 
ocupantes; 
m- alienação a empresas rurais, em 

lotes não superior-es a 25.000 ha (vinte 
e cinco mil hectares) para implantação 
de proj etos agropecuários e agroindus
triais, considerados de interesse para o 
desenvolvimento do Estado pela SUDENE 
ou pela própria COMDEPI. 

Art. 3.0 - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Sobre a mesa, Requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e 2.provado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 295, de 1975 

Nos tel.1Illos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica
ção para imediata discussão e votação, 
da 'redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 7, de 1975 (n.0 8-B/75, 
na Câmara dos Deputados), que aprova 
0 texto do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica, firmado entre aRe
pública Federativa do Brasil e a Repú
blica de Gana, em Acra, em 7 de novem
bro de 1974. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - R'!IY Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o voto do Plenário, 
passa-se à imediata apreciação da re
dação final, anteriormente lida pelo Sr. 
!.o-secretário. 

Em discussão a redação final do Pro
jeto de Decreto· Legislativo n.0 7, de 1975. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-Ia, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. Os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

. É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 296, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica
ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 8, de 1975 (n.0 9-B/75, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto da Convenção para a proteção dos 
Produtores de Fonogramas contra a Re
produção não autori·zada de seus fono
gramas, aprovada a 29 de outubro de 
1971. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Rey Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o voto do Plenário, 
passa-se à imediata apreciação da reda
ção final, anteriormente lida pelo Sr. 
1. 0 -Secretário. 

Em discussão a redação final do Pro
jeto de Decreto Legislativo n.0 8, de 1975. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-Ia, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. Os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

Sobre a mesa, Requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 297, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica
ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 11, de 1975 (N.O 12-B/75, 
na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Protocolo de Prorrogação da 
Convenção sobre o Comércio do Trigo de 
1971, aprovado pela Conferência de Go
vernos, realizada no Conselho Interna
cional do Trigo, a 14 de fevereiro de 
1975. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 
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O SR. PRESIDENTE (Magallhães Pinto) 
- De acordo com o voto do Plenário, 
passa-se à imediata apreciação da re
dação final, anteriormente lida pelo Sr. 
1. 0-Secretário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, 

declaro-a encerradà. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
Sobre a mesa, Requerimento que será 

lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
É lido eaprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 298, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Resolução 
n.0 41, de 1975, que autoriza o Governo 
do Estado do Piauí a alienar à Com
panhia de Desenvolvimento do Piauí -
COMDEPI, cinco áreas de terras públi
cas do Estado do Piauí, localizadas nas 
Regiões Nordeste, Centro e Sul do Ter
ritório estadual. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o Requerimento, passa-se 
à imediata apreciação da redação final, 
anteriormente lida pelo Sr. 1.0 -Secre
tário. 

Em discussão a redação final do 
Projeto de Resolução n.0 41, de 1975. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao primeiro deles, 

o nobre Senador Paulo Brossard. 
O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre

sidente, Srs. Senadores, a demanda de 
produtos petroquímicos tem crescido 

continuamente e a tendência é de pros
seguir o crescimento. Hoje, o difícil não 
consiste em enumerar o de que é capaz 
a indústria petroquímica, mas em in
dicar onde não interferem os milhares 
de seus produtos, que pesam de maneira 
sensível na pauta das importações dos 
países deles carentes e tem sido fonte 
de receitas copiosas para os países deles 
exportadores. 

Daí a razão por que o Governo Fe
deral examina a localização do 3.o Pólo 
Petroquímica, uma vez que o de São 
Paulo, em funcionamento, e o da Bahia, 
em implantação, dentro em cinco anos 
atenderão apenas à metade da deman
da nacional. Destarte, parece inquestio
nável a oportunidade da iniciativa. 
Onde, porém, localizá-lo? 

Dado que um se situa em São Paulo, 
outro na Bahia, e dado que as áreas 
setentrionais e ocidentais do País não 
oferecem os pressupostos imprescindí
veis à instalação de um complexo pe
troquímica, a observação leva o analista 
ao Sul e ele se fixa no Rio Grande. 

Os motivos são vários: a conveniência 
de uma descentralização industrial, ins
pirada em motivos de ordem política, 
econômica e social; as refinarias de pe
tróleo lá existentes e ainda com possi
bilidades de expansão; o fato de ser o 
Rio Grande o maior mercado consumi
dor da Região Sul e ser de 50% a sua 
participação na renda industrial da 
mesma; a existência de áreas dotadas 
de infra-estrutura adequada ao empre
endimento; a proximidade dos países do 
Prata, cujos mercados são de notória e 
crescente importância. 

Ao demais, a necessidade de impulsio
nar ·a setor industrial num Estado em 
que a agricultura e a pecuária sofrem 
sucessivos achaques e insidiosos percal
ços, sabido é que a petroquímica funcio
na como gerador e multiplicador de 
desenvolvimento econômico. A ressaltar 
a oportunidade da medida, note-se que, 
nos últimos vinte e cinco anos, 1949-1973, 
a sua taxa média anual de crescimento 
foi de 5,6%, verificando-se uma queda 
para 4% na década 1960, com recupera
ção nos anos subseqüentes. Observe-se, 
de outro lado, que enquanto o Produto 
Interno Líquido no Brasil aumentou em 
353% de 1949 a 1972, no Rio Grande do 
Sul não passou dos 258%, abaixo da taxa 
média na própria Região Sul. Nem cons
tituíram exceção os seus setores eco
nômicos mais importantes: o agrícola 
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baixou sua participação no contexto na
cional de 13 para 12%, o industrial de 
8 para 6%, em relação ao corresponden
te produto do País. E o que é de preo
cupar, o Rio Grande se transformou num 
pólo de imigração, perdendo, na última 
década, cerca de 300. 000 pessoas. 

Assim, se há razões a desaconselhar a 
concentração de novos investimentos pe
troquímicos nas Regiões onde já exis
tem ou estão sendo implantados, ne
nhuma pode ser seriamente argüida 
contra a localização do novo pólo no Rio 
Grande. 

Aliás, já era esse o pensamento da As
sembléia Legislativa do meu Estado 
quando nela foi levantada a bandeira da 
construção da refinaria que lá haveria 
de ser implantada, graças a essa inicia
tiva parlamentar: a Refinaria Alberto 
Pasqualini. Aquele tempo, já eram bos
quejadas os frutos, no plano industrial, 
que resultariam da localização no Rio 
Grande da então reclamada refinaria c.ie 
petróleo. 

Em verdade, o meu Estado madrugou 
nos estudos relativos à instalação de 
novo pólo petroquímica; e ainda na Le
gislatura passada, sob a iniciativa do 
ilustre Deputado Pedro Simon, a Assem
bléia criou comissão especial para tratar 
do assunto, renovando-a na presente 
Sessão Legislativa. A Oposição oferecia 
o seu público apoio às iniciativas que o 
Executivo tomasse nesse sentido. E há 
pouco, quando o Senhor Presidente da 
República foi a Sant'Ana do Livramento 
para, em Rivera, encontrar-se com o 
Chefe do Governo da República Oriental 
do Uruguai, o Rio Grande inteiro ofi
cialmente lhe formulou a sua pretensão 
no sentido de ser localizado lá o 3.0 Pólo 
Petroquímica. 

Disse que o Rio Grande inteiro dedu
zira junto ao Senhor Presidente da Re
pública a sua postulação, e não exagero. 
Lá estavam os titulares dos Poderes 
Executivo e Legislativo, e como se tal 
não bastasse, a Comissão Especial da 
Assembléia que examinara o problema, 
os Presidentes de ambos os Partidos, e 
ainda os Presidentes das Federações da 
Agricultura, do Comércio e da Indústria. 

Pareceria desnecessário juntar a mi
nha voz às vozes do meu Estado, que 
timbraram em ser unânimes; por isto 
mesmo entendi de registrá-las nos Anais 
do Senado, quando a solução está pre!l
tes a ser adotada; em julho, a decisao 

deverá ser tomada; pelos motivos, me
nos de ordem local, que de ordem na
cional, o Rio Grande espera que lá, no 
Sul, venha a ser situado o terceiro pólo 
petroquímica brasileiro. 

Esta a pretensão do meu Estado, Sr. 
Presidente, que tenho a honra de repe
tir perante o Senado e nela insistir jun
to ·ao Governo da República. 

Dita estas palavras, Sr. Presidente, 
permita-me que, das alturas refinadas 
da indústria petroquímica, desça às vul
garidades da carne. É que voltam a cir
cular, este ano, notícias de que o nosso 
País importará carne da República 
Oriental do Uruguai. As notícias têm 
sido veiculadas e contraditadas. Um dia 
se lê no jornal: "Confirmada a compra 
de carne uruguaia". No dia seguinte: 
"As autoridades negam a importação de 
carne." Mais adiante: "O Governo tran
qüiliza a pecuária. Não importará carne 
do Uruguai." 

Como vêem V. Ex.a e a Casa, limito
me a reproduzir manchetes de jornais 
do Rio Grande do Sul Contudo, a per
sistência das notícias inquieta o meu 
Estado, tanto mais quanto notícias pro
venientes do Uruguai, reiteram a infor
mação segundo a qual o Brasil, este ano, 
como no ano passado, importaria tal ou 
qual quantidade carne daquele país. 

Tenho em mãos, por exemplo, a Ga
zeta Mercantil, de São Paulo, de 18 deste 
mês, que publica o seguinte: 

"Um comunicado oficial distribuído 
ontem, em Montevidéu, pela Presi
dência da República, informa que a 
colocação de carne uruguaia no 
mercado brasileiro foi um dos temas 
tratados na reunião que o Presiden
te Juan Maria Bordaberry manteve 
com o Ministro da Pesca e Agricul
tura, Hectar Albuquerque, e com o 
Presidente do Instituto Nacional de 
Carnes, José Maria Rocca Sienra. 
Segundo despacho da UPI, embora 
nos acordos assinados entre o Brasil 
e o Uruguai no dia 12 de junho úl
timo em Rivera não tenha consta
do oficialmente a questão da carne, 
fontes responsáveis disseram que 
Bordaberry e o Presidente Ernesto 
Geisel examinaram a possibilidade 
de que os uruguaios pudessem no
vamente exportar carne para o 
Brasil." 

O Sr. Italívio Coelho - Permite 
V. Ex.a um aparte? 
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O SR. PAULO BROSSARD - Ouço o 
aparte do nobre Senador por Mato 
Grosso. 

O Sr. Italivio Coelho - No que diz 
:respeito ao assunto importação de car
ne, o Estado de Mato Grosso acompa
nha, com muito interesse e atenção, 
visto que sua produção principal está 
na carne e na agricultura, até na soja, 
objeto de preocupação por parte de 
V. Ex.a Estivemos, na semana passada, 
com o Sr. Ministro da Agricultura, que 
nos esclareceu a orientação do Governo 
sobre o setor carne, em que não se pen
sa na sua importação, já que as câmaras 
frias do Brasil, de estocagem de carne, 
estão repletas. Já houve solicitação de 
alguns setores de produção para se es
tocar carne até em navios, aqui no 
Brasil. V. Ex.a sabe, e eu, que as câma
ras frias do Uruguai estão repletas; que 
as câmaras frias de estocagem da Ar
gentina estão repletas; que as câmaras 
frias do Paraguai estão repletas. V. Ex.a 
não desconhece que, historicamente, o 
Brasil Central, as populações aqui de 
Brasília, .de São Paulo e do Rio de Ja
neiro não têm podido contar com a ex
celente carne produzida por nossos con
terrâneos, os rio:-grandenses, que sempre 
destinaram o excesso de produção à ex
portação para a Europa e a outros paí
ses, mas que neste ano as câmaras frias 
do Brasil Central estão recebendo uma 
'!ota substancial de carne rio-granden
Je,, já guardada aqui, no Estado de São 
Paulo e no Rio de Janeiro. Desta forma, 
penso poder tranqüilizar os setores in• 
teressados no equilíbrio de mercado, di· 
zendo que não haverá necessidade da 
importação de carne por parte do Brasil, 
em que pesem o nosso bom relaciona
mento e o nosso reconhecimento das di
ficuldades. da República irmã do Uru
guai. 

O SR. PAULO BROSSARD - Não te
nho dúvida em concordar com o emi
nente Senador de que necessidade não 
há e não haverá. 

O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Conti
nuarei, após ouvir o aparte do nobre 
Senador por Pernambuco, no exame des
ta maéria. Insisto e sublinho, entretan
to, que estou de pleno acordo quanto à 
desnecessidade da importação. 

O Sr. Paulo Guerra - Congratulo-me 
com V. Ex.a, pela oportunidade do seu 
discurso, em que demonstra as suas 

apreensões, que não são somente do emi~ 
nente representante sul-rio-grandense, 
mas de todos aqueles que têm conheci
mento desse setor de atividade. Salvo 
engano, existem, estocadas, no Rio 
Grande do Sul, 140 mil toneladas de 
carne. · 

O SR. PAULO BROSSARD - Notan
do-se que esta foi uma safra que se de
senvolveu em circunstâncias difíceis. 

O Sr. Paulo Guerra - Perfeito. Além 
das câmaras frigoríficas, estão repletos 
de carne os campos do Brasil, carne 
gorda aguardando a época e a chamada 
para os frigoríficos. Quanto à manifes
tação do Sr. Ministro da Agricultura, 
creia que não levo muito a sério, porque, 
há dois anos. manifestação igual foi 
feita aqui ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Ia che
gar exatamente a este ponto. por isto 
me apressei em concordar com o emi
nente Senador por Mato Grosso quanto 
à desnecessidade. 

O Sr. Paulo. Guerra - ... e a carne 
foi importada para o Brasil com subsí
dio de dez cruzeiros o quilo. 

O SR. PAULO BROSSARD - A des
peito de, então, também não ser neces
sário e, mais do que isso, ser desacon
selhável. 

O Sr. Paulo Guerra - Naquela época, 
se o Governo tivesse aumentado ou da
do o próprio subsídio de cinco cruzeiros 
por quilo ... 

O SR. PAULO BROSSARD - li: evi
dente! 

o S1·. Paulo Guerra - . . . a pecuária 
naci.onal teria atendido ao justo re
clamo ... 

O SR. PAULO BROSSARD - li: evi
dente! 
. O Sr. Paulo Guerra - . . . dos criado

res do Brasil. 
O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex.a 

permite interrompê-lo? Tive ocasião de 
dizer, mais de uma vez; que, a despeito 
de tod.as as simpatias que os rio-granden
ses têm para com os orientais, eles esta
vam por pedir ao Governo da República 
lhes dispensassem o mesmo tratamento 
que dispensava aos estrangeiros do Esta
do Oriental. 

O Sr. Paulo Guerra - Perfeitamente! 
Se V. Ex.a examinar nos Anais do Se
nado, do fim do ano de 1973, encontrará 
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aqui o meu :protesto contra aquela :políti
ca de importação adotada pelo então G<J-
verno da República. · 

O SR. PAULO BROSSARD - Agradeço 
o aparte do nobre Senador por Pernam
buco e suponho que, no próximo período 
da presente Sessão Legislativa, haverá 
oportunidade para que esses temas ve
nham a ser abordados. Não queria voltar 
ao Rio Grande do Sul, agora, no fim 
deste primeiro período, sem antes tocar 
neste assunto e fazer a .advertência que 
entendo ser do meu dever formular. 

O Sr. ltalívio Coelho - V. Ex.a me 
permite complementar meu raciocínio? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
agrado. 

O Sr. Italívio Coelho- Evidentemente, 
naquela oportunidade do pronunciamento 
do eminente Senador Paulo Guerra, eu 
pensa v a da mesma maneira. Mas, preci
samos -para fazer justiça aos esforços 
do Sr. Ministro da Agricultura - saber 
das razões, das providências da importa
ção de carne. Pela primeita vez, nos últi
mos 10 anos, de luta eontra a inflação, o 
preço de ·carne e o abastecimento de 
carne na entressafra foi razoavelmente 
controlado. Pela primeira vez na noss.a 
História, na nossa recente História, a 
importação da carne foi, evidentemente, 
como parte do componente do combate 
à inflação. 

O SR. PAULO BROSSARD- Não pos
so concordar. Se a carne importada saiu 
muito mais cara do que a carne produ
zida no Brasil, como é que pode contri
buir para que não houvesse elevação de 
preços na entressafra? O que houve, re
almente, foi que a Fazenda Nacional 
respondeu pelo prejuízo causado pela 
importação inoportuna, ineonveniente, 
desnecessária. 

O Sr. Paulo Guerra - De pleno acordo 
com V. Ex. a A inflação foi acelerada, por
que saíram dos cofres públicos nacionais 
os subsídios de 10 cruzeiros por quilo de 
carne. 

O SR. PAULO BROSSARD - :É eviden
te. Desta forma, é muito fácil impedir 
a elevação de preço na entressafra, Mas 
insisto em dizer que, neste caso, tal tra
tamento deveria merecer o produtor na
cional, antes do produtor estrangeiro. 

O Sr. Italívio Coelho - Se V. Exa. me 
permite, a carne importada não foi mais 
cara que a carne nacional. Foi barata 
dentro do pr-eço internacional. Evidente-

mente, fala-se em subsidio, po.rque não 
se aplicaram os tributos que se aplicam 
à carne nacional, mas foi uma medida 
de emergência para a regularidade do 
mercado interno. 

O SR. PAULO BROSSARD- Bastaria 
isto, nobre Senador. 

O Sr. Italívio Coelho- E desejo ainda 
mais esclarecer a V. Ex.a que, neste mo
mento, o Ministério da Agricultura e, por 
conseguinte, o Governo se esforça para 
assegurar o equilíbrio de preços. Sem isso, 
a carne estaria por que preço? Ao preço 
que está no Uruguai, a 65 cruzeiros a 
arroba. Está, no momento, a 110 cruzei
ros, no Brasil. O Governo acertou na en
tressafra, mantendo o preço menor possí
vel p.ara o consumidor e acerta neste mo
mento, ainda em plena safra, mantendo o 
melhor preço possível para o produtor. 
Defendeu na hora difícil o consumidor e 
defende, neste momento, o produtor. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sou obri
gado a divergir do eminente Senador, 
com pesar meu. Em primeiro lugar, des
de o instante em que, em relação ao pro
duto estrangeiro, a F.azenda deixa de co
brar os tributos que cobra do produto na
cional, está havendo um subsídio, está 
havendo um favor. E ainda mais, aquela 
carne importada do Urugai não contri
buiu para que, na entressafra do ano pas
sado, não houvesse majoração de preço. 
Até porque a maior parte dela ficou ar
mazenada em frigoríficos no Rio de 
Janeiro, não foi distribuída ao público, e 
terminou sendo vendida a industrias, 
para fabricação de embutidos de enla
tados e por um preço 50% menos do que 
foi pago ao exportador uruguaio. Tem 
mais, e já não mais no ano passado, mas 
em referência ao ano em curso, a falada 
assistência ao produtor, se existe, é no 
seu Estado. No meu não existe. E a 
proteção ao consumidor, digo mesmo, 
poderá ocorrer no Mato Grosso; no Rio 
Grande não ocorre. Basta dizer que para 
determinados produtos, o produtor re
cebe hoje pouco mais de metade do que 
recebeu o ano passado, e o consumidor 
paga muito mais do que pagava no ano 
passado. Veja-se, por exemplo, a evo
lução dos preços relativamente a ovinos 
pagos a.o produtor e o preço que o con
sumidor paga pela carne ovina. 

O Sr. Paulo Guerra - Permita-me 
V. Ex.a um aparte? (Assentimento do 
orador.) - Em relação ao apute do 
eminente representante do Estado do 
Mato Grosso, poderei trazer subsídios de-
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:pois do recesso pelos quais V. Ex.a veri
ficará que, só em uma quinzena, o 
Banco do Brasil deu o subsidio de cem 
milhões de cruzeiros à carne importada 
do Uruguai. Isto está publicado em do
cumento :público. 

O SR. PAULO BROSSARD -Veja só: 
basta esta informação e basta o depoi
mento de qualquer um de nós, que resul
ta da experiência de todos os dias, para 
evidenciar que a importação feita, no ano 
passado, do Uruguai pode ter tido intui
tos nobres, mas, positivamente, não fo
ram apreciáveis para o consumidor e 
para o País. 

O Sr. Italívio Coelho - Para o con
sumidor, se V. Ex.a me permite, foram 
ótlmos. V. Ex.a lembra-se ... 

O SR. PAULO BROSSARD -Sou obri
gado a respeitar o ponto de vista do no
bre Senador, embora dele discorde. 

O Sr. Italivio Coelho - . . . das filas 
enormes em 1973, em 1974. vamos falar 
em 1972, em 1973, aquelas filas enormes 
às portas dos açougues. 

O SR. PAULO BROSSARD - Nobre 
Senador, não tem razão alguma. 

O Sr. Italívio Coelho - V. Ex. a vai 
concordar comigo ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Não pos
so concordar com a causa a que V. Ex.a 
quer atribuir, e vou dizer logo porque: 
é porque a política governamental estan
cou as exportações de carne através do 
confisco cambial, que ·Chegou a quinhen
tos dólares por tonelada, quando se tra
tava do produto de indústrias nacionais, 
de carne congelada ... 

O Sr. Italívio Coelho - Na defesa do 
povo, do consumidor. 

O SR. PAULO BROSSARD· - . . . a 
duzentos e cinqüenta dólares por tone
lada, quando se tratava de carne enlata
da, fabricada pelas multinacionais ... 

O Sr. ItaJívio Coelho - Muito bem, 
mas hoje há subsídio. 

O SR. PAULO BROSSARD - . . . a 
ponto de levar o presidente da Federação 
da .Agricultura do Rio Grande do Sul a 
dizer que o Governo favorecia escanda
losamente as multinacionais! 

O Sr. Italivio Coelho - E V. Ex. a sabe 
que este ano nem com subsídio se con
segue exportar. 

O SR. PAULO BROSSARD - Intei
ramente de acordo. 

O Sr. Italívio Coelho - São oscilações 
do mercado. 

O SR. PAULO BROSSARD - Mas, 
então, não se trata do Governo e, sim, 
de uma alteração na conjuntura inter
nacional. 

O Sr. Italívio Coelho - Perfeitamen
te! Mas a providência de importação, no 
ano passado, foi feita em defesa do con
sumidor. 

O SR. PAULO BROSSARD - No ano 
passado, as câmaras frigoríficas no Rio 
Grande do Sul estavam abarrotadas ... 

O Sr. Italívio Coelho - Mas, aqui, no 
Brasil Central, não. 

O SR. PAULO BROSSARD - . . . e 
quando elas se encontravam abarrota
das, a ponto de se voltar a fazer o char
que no Rio Grande do Sul, porque não 
havia onde guardar a carne, naquele 
exato momento importava-se carne do 
Uruguai. 

O Sr. Italívio Coelho - Mas este ano 
estamos recebendo, no Brasil central, a 
boa carne bovina do Rio Grande do Sul, 
para o conforto do consumidor. 

O SR. PAULO BROSSARD - Eu me 
congratulo com V. Ex.as 

O Sr. Saldanha Derzi - V. Ex.a dá 
licença para um aparte? (Assentimento 
do orador.) - Nobre Senador Paulo 
Brossard, tivemos oportunidade de con
versar pessoalmente. o problema da im
portação da carne do Uruguai tem outro 
prisma respeitável que, lamentavelmen
te, infelizmente, não nos é possível, como 
Senadores, revelar o real motivo em que 
o Brasil teve, em socorro ao nobre e 
querido amigo, país vizinho, o Uruguai, 
que importar as 27 mil toneladas. Mas, 
não nos é possível revelar o real mo
tivo ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Agora, 
Sr. Presidente, ouvi outra explicação. 

O Sr. Saldanha Derzi - . . . o dever 
do Brasil para com os países amigos, 
em socorro da sua economia. Não .nos 
compete que, nesse momento, revelemos 
o real motivo em que o Brasil foi obri
gado a importar as 27 mil toneladas do 
Uruguai. Mas, se aquelas 27 mil tone
ladas, realmente, tivessem trazido uma 
certa distorção, um desequilíbrio no 
mercado interno é respeitável pela ami
zade que nós temos pelos países amigos, 
e o dever e que temos, como brasileiros, 
de assistirmos os nossos países vizinhos. 
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Mas é justo · r€COnhecer que a política 
de carne, estabelecida pelo eminente 
Presidente Geisel, é extraordinária. Ela 
vem em socorro dos pecuaristas do Brasil. 
Eu não desej alia vàltar ao aparte ao 
nobre e querido Senador do Rio Grande 
do Sul. Muito obrigado. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Pre
sidente, V. Ex.a, como a casa, há de ter 
verificado que ouviu outra explicação 
acerca da importação da carne do Uru
guai e sobre ela me abstenho de falar. 

O Sr. Saldanha Del'2i - Muito obriga
do a V. Ex.a, Senador Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD - A mim 
cabe agradecer a intervenção de v. Ex.a., 
que muito me honra. 

Sr. Presidente, peço licença para insis
tir neste ponto. É que a situação da pe
cuária, neste momento, no Rio Grande 
do Sul - e acredito que em outros Es
tados - não é lisonjeira. 

O Jol'llfl~ do Brasil, de ontem, publi
cava noticia, segundo a qual . os repre
sentantes das Federações da Agricultura 
de Minas Gerais, São J:laulo, Goiás e Rio 
Grande do Sul, reunidos em Brasília 
com Assessoria Econômica do Ministério 
da Agricultura, -examinaram a situação, 
e reconheceram que ela era difícil. 

Da notícia, leio esta passagem que me 
parece importante: 

"Todos esperam um plano do Gover
no para a entressafra e este espera 
vender sua carne estocada - 150 
mil toneladas- para chegar ao fim 
do ano com as suas câmaras frigo
ríficas vazias." 

Pois bem, Sr. Presidente, qual é a si
tuação no meu Estado, neste momento? 
É uma situação de dificuldades econô
micas generalizadas. Outro dia, ne.sta 
tribuna, mencionava o que ocorre na re
gião grande produtora de soja. Tenho 
diante dos olhos, agora, jornais da mi
nha terra que fotografam a situação com 
as m~smas características, não na Região 
grande produtora da soja, mas na fron
teira, no Alegrete, onde a crise no co
mércio atinge proporções extraordiná
rias, acentuando os interessados que de 
pouco adianta alargar as faixas de cré
dito, porque o problema não é de crédito; 
é de má comercialização dos produtos 
regionais. 

Esta é a situação, Sr. Presidente, que 
e-stou a retratar, para quê? Para deixar 
uma advertência, a fim de que neste 

interregno parlamentar não venha a 
ccorrer alguma coisa que seja funesta à 
produção nacional. Que fique, pelo me
nos, a advertência e o requerimento for
mulado pelo Rio Grande do Sul. 

Eu disse que há notícias, segundo as 
quais, o Brasil não pretende renovar as 
importações de carne. Cuidadosamente, 
dei as duas versões: as notícias que in
formavam da importação e aquelas que 
8. negavam. Por que, então, eu trouxe à 
tribuna este assunto? Porque, no ano 
passado, ocorreu exatamente isso. Exa
tamente assim foi no ano de 1-974. De 
quando em quando, uma notícia de que 
o Brasil importaria tal ou qual quan
tidade de carne do Uruguai, notícia que 
pare.cia invero.ssímel, dado que a situa
ção dos pr.odutores locais era difícil, 
quando as ·câmaras frigoríficas estavam 
abarrotadas, quando o Rio Grande do 
Sul teve necessidade de retornar ao 
charque, porque não tinha mais onde 
armazenar a carne resfriada. 

Pois bem, a despeito disso, aquelas no
tícias iterativas, desmentidas também 
pelo Governo - aqui é que está o grave, 
desmentidas pelo Governo - tornaram
se realidade: concretizou-se a impor
tação. 

O Sr. Italívio Coelho - V. Ex.a. me 
permite uma intervenção? 

O SR. PAULO BROSSARD -Ouço o 
aparte de V. Ex.a. 

O Sr. Italívio Coelho - No ano pas
sado, no início da entressafra, ou seja, 
no mês de julho, o Brasil Central- eis 
que o problema de carne, no sentido do 
consumo é do Brasil Central, das gran
des cidades, como Rio, São Paulo, Bra
sília, Belo Horizonte, Santos, Campinas 
- tinha seguramente 70 a 80 mil tone
Jq.d~'~!S de carne estocada. Importaram-se 
do Uruguai 27 mil toneladas, as famosas 
27 mil toneladas de carne, que vieram 
.chegar ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Antes, 
tinham importado 15 mil. 

O Sr. Italívio Coelho - 27 mil, são os 
dados que tenho. 

O SR. PAULO BROSSARD- No meio 
d-o ano. Mas, já em janeiro, há notícia 
da importação de 15 mil toneladas. 

O Sr. Italívio Coelho - Mas quero re
ferir a V. Ex.a. que, neste ano, neste mês, 
as câmaras frias do Brasil Central es
tocam, no momento, 150 mil toneladas 
de carne, 100 mil de produção do próprio 
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Brasil Central e 50 mil toneladas de car
ne vindas do Rio Grande do Sul, desse 
nosso querido Estado sulino. Desta for
ma, a est<Ocagem de carne faz prever uma 
entressafra normal, no que diz respeito 
ao suprimento de carne aos consumidores 
brasileiros. 

i 

O SR. PAULO BROSSARD - Neste 
ponto, estou inteiramente de acordo com 
V. Ex.~ Concordo inteiramente que, para 
o supr1mento do mercado nacional, não 
há necessidade de importar um quilo de 
carne. Embora não seja objeto de meu 
discurso, tenho diante dos olhos notícias 
estampadas pelo Correio do Povo, de 
Porto Alegre, de janeiro de 1974, dando 
notícia até do preç.o que custara a im
portação de quinze mil toneladas de car
ne do Uruguai. 

As vinte e sete mil, as famosas vinte e 
sete mil, f<;>ram importada;s posterior
me:p.te, pela .metade do ano, mais ou 
menos. 

Sr. Presidente, volto a dizer que o meu 
objetivo não é propriamente discutir o 
fato passado. Relembro-o, entretanto, 
apenas para mostrar a similitude d·e si
tuações; no ano passado também se falou 
na importação de carne do Uruguai e 
o Governo desmentiu a notícia. Agora, 
volta-se a falar; outra vez, ouve-se a 
palavra ministerial, neste ensejo atra
vés da palavra do nobre Senador por 
Mato Grosso. Espero, Sr. Presidente, que 
não volte a ocorrer o que sucedeu no 
ano de 1974. Esta é a razão porque estou 
aqui na tribuna. 

O Sr. Saldanha Derzi- Permite V. Ex. a 
um aparte, nobre Senador? (Assenti
mento do orador.) - Nobre Senador 
Brossard, o Governo veio em socorro dos 
pecuaristas. Sabe V. Ex.a, em virtude da 
grande crise mundial, especialmente no 
Mercado Comum Europeu não houve con
dições de importação sequer de uma to
nelada de calfle brasileira, ou de qual
quer país da América do Sul, em virtude 
do seu grave problema econômico pro-
veniente... . 

O SR. PAULO BROSSARD - Já foi 
assim no ano passado. 

O Sr. Saldanha Derzi - . . . da crise 
do petróleo. Tanto é que o Mercado Co
mum Europeu, que teve um superavit de 
sete bilhões de dólares, em 1973, teve 
um deficit de ·quinze bilhões de dólares, 
em 1974. Por aí podemos avaliar a eco
nomia dos países do Mercado Com um 
Europeu. Não têm eles condições de im-

portação, sequer, de uma tonelada, da 
América La tina. O Governo brasileiro 
em virtude do grave problema do abas~ 
tecimento interno, das sobras na entres
safra de carne, do mercado brasileiro, do 
Brasil Central e do mercado sulino, veio 
em socorro aos pecuaristas, o que foi a 
salvação da pecuária nacional. Se exa
minarmos a .situação da pecuária do 
Uruguai, da Argentina e do Paraguai, 
';ue é dramática, neste momento, vemos 
que o Governo brasileiro, com alta sen
sibilidade, velo em socorro da pecuária 
naci.onal, e recolheu do mercado produ
tor, na safra, 150 mil toneladas, adqui
ridas ao preço de cento e dez cruzeiros 
a arroba, quando, nos mercados uruguaio, 
argentino e paraguaio, ela está a ses
senta e cinco. Então, mesmo que o Bra
sil queira vir em socorro aos nossos ir
mãos americanos, ele não tem condições 
de armazenamento, porque as nossas câ
maras, em todo o País, estão superlo
tadas, e não sabemos qual será o futuro 
da pecuária nacional, no próximo ano, 
se não exportarmos, se não consumirmos, 
as 150 mil toneladas adquiridas pelo Go
verno. Realmente foi uma medida sa
neadora, que evitou uma das crises de 
mais graves conseqüências à pecuái:ia 
brasileira. Por isto, devemos prestar 
homenagens ao Governo do Presidente 
Geisel. Se ele não admitia um preço 
exorbitante da nossa carne, manteve o 
preço da pecuária brasileira em cento e 
dez cruzeiros a arroba. Quer dizer, a pe
cuária nacional, no momento, está, re
lativamente, tranqüila. Mas, mesmo que 
o Governo brasileiro queira importar 
uma tonelada sequer de um país amigo, 
vizinho, ele não tem condições de arma
zenamento, agora. Muito obrigado a 
V .. Ex.a 

O SR. PAULO BROSSARD - Concordo 
inteiramente com a conclusão do nobre 
Senador. O Brasil não tem condições de 
importar, ainda que queira. 

O aparte do eminente Senador Salda
nha Derzi, entretanto, focou vários as
pectos, inclusive o do Mercado Comum 
Europeu. É certo que o Mercado Comum 
Europeu não importa carne, já desde o 
ano passado. Mas, não é apenas pelo mo
tivo declinado pelo· nobre Senador Sal
danha Derzi. É porque sabe S. Ex.a há 
de estar lembrado, os países da Europa 
elevaram de modo notável a produtivida
de dos seus rebanhos e o abate ocorrido, 
no ano passado, na Europa foi extraor
dinariamente maior do que vinha sendo 
até então. 
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O Sr. Saldanha Derzi - Perfeitamente 
de acordo com V. Ex.a. 

O SR. PAULO BROSSARD -Há outros 
problemas, há outros aspectos. Mas não 
é, e~identemente, esta a razão da minha 
presença na tribuna, Sr. Presidente. 

De outro lado, as considerações feitas 
a propósito da situação da pecuária do 
Uruguai e da Argentina também são 
exatas. Mas as causas são distintas. 
Aqueles países têm a base da sua econo
mia, principalmente o primeiro, fundada 
na pecuária. De modo que a retração do 
Mercado Comum Europeu criou para eles 
uma situação de extrema dificuldade. A 
amplitude do nosso País, a diversifica
ção da sua economia, as exigências do 
seu consumo, tornam menor a incidência 
do que se poderia chamar a crise da 
pecuária. 

O Sr. Saldanha Derzi - Daí porque 
estamos de acordo com o nobre Senador 
Roberto Saturnino em que devemos es
timular o nosso mercado interno. Estou 
plenamente de acordo com S. Ex.a E a 
salvação da pecuária nacional é que so
mos o grande consumidor do nosso pro
duto, em cerca de 80%. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, não há dúvida de que, quando 
vem um orador à tribuna, pensa fazer 
um discurso e acaba fazendo outro. 

O aparte do nobre Senador Saldanha 
Derzi, foca outro ponto de real importân
cia: a importância do mercado interno 
para o desenvolvimento do nosso País. 
Inteiramente de acordo; vou dizer mais, 
Sr. Presidente, se não fosse tão baixa a 
renda média do povo brasileiro, não te
ríamos uma tonelada de carne para 
exportar. E poderíamos importar, em ex
celentes condições, muitas toneladas de 
carne do Uruguai e da Argentina, e sem 
que essa importação tivesse a motivação 
que os escrúpulos do nobre Senador o 
levaram a silenciar. 

O Sr. Leite Chaves - v. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Esse é 
um dado muito importante e mais im
portante ainda é que esse mercado in
terno, no tocante à alimentação, no to
cante à carne, pelo menos, em vez de 
dilatar-se, tem encolhido. Este é um dado 
de indisfarçável gravidade. 

O Sr. Leite Chaves (Com assentimento 
do orador.) -Senador Brossard, aprendi, 
ao longo desses dias de convivência, no 

Senado, sempre que levanto um proble
ma, a oferecer uma sugestão ao Governo. 
Como já disse, diversas vezes, eu, em 
particular, e a nossa Bancada, ficamos 
muito apreensivos com a pequena quali
ficação do Governo a níveis ministeriais. 
Estamos muito impressionados com isto, 
com a incompetência do Governo nesses 
níveis. E sempre temos a preocupação de 
oferecer sugestões. No caso, é apenas 
para debate - a dificuldade é que não 
seria facilmente exeqüível - mas veja 
V. Ex.a que, agora, o Governo, à conta 
do PIS e do PASEP', determinou a con
cessão do 14.0 salário. V. Ex.a sabe que 
uma das grandes causas do estocamento 
da carne é a falta de consumo. Então, o 
Governo poderia ver a possibilidade de 
pagar parte desse 14.0 salário, pelo menos 
a metade, ou todo ele, em proteínas, 
porque veja V. Ex.8 que, a despeito de o 
trabalhador estar sofrido, grande parte 
desse 14.0 salário vai para a Loteria Es
portiva, ou para a Loteca, que eles estão 
fazendo. Então, com a concessão de pro
teína, quantas vidas não se salvarão? Um 
homem melhor alimentado, por um dia, 
é uma criatura que se pode salvar. De 
forma que é difícil a exeqüibilidade, mas 
seria de justiça que se fizesse assim; o 
Governo daria carne - o que não deixa 
de ser um valor quase que oonante e de 
extrema importância para a salvação de 
vidas, para a alimentação de populações 
marginalizadas. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sou gra
to pelo aparte do nobre Senador, e que 
me faz lembrar que a loteria oficial re
presenta a esperança dos desesperança
dos. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite 
V. Ex.a um adendo ao aparte do nobre 
Senador Leite Chaves? (Assentimento do 
orador.) - É que temos tido notícia de 
medidas que o Governo vem tomando, no 
sentido de incentivar o consumo de apa
relhos eletr:odomésticos, uma série de re
dução de impostos, etc. 

O SR. PAULO BROSSARD - As me
didas terminam sempre objetivando a 
produção industrial. 

O Sr. Roberto Saturnino - Isso mesmo 
e, onde, por coincidência, predominam as 
multinacionais, as empresas estrangei
ras. Quer dizer, há realmente ... 

O SR. PAULO BROSSARD - É o grave 
aspecto da questão. 

O Sr. Roberto Saturnino - Exata
mente. 
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O Sr. PaUlo Guerra - Permite v. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD -Agradeço 
o aparte do eminente Senador Roberto 
Saturnino e ouço o nobre Senador por 
Pernambuco, Sr. Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra - Apenas para fi
xar aqui, porque quando nós, Represen
tantes do Nordeste, lutamos e pleitea
JllOS medidas de amparo ao desenvolvi
mento da nossa Região, estamos, antes 
de tudo, lutando para que aqueles trinta 
milhões de brasileiros ampliem a sua ca
pacidade aquisitiva. 

O SR. PAULO BROSSARD - Agradeço 
o aparte do nobre Senador por Pernam
buco e vou terminar a minha intervenção 
nesta tarde, Sr. Presidente, agradecendo 
as valiosas contribuições trazidas pelos 
eminentes aparteantes, que deram ao as
sunto o relevo que merece. Retorno ao 
meu pensamento inicial. Tenho ouvido e 
voltei a ouvir nesta tarde declarações, 
segundo as quais o Brasil não pretende, 
e não só não pretende, como até não tem 
condições reais para renovar importações 
de carne do Uruguai, tal como ocorreu 
no ano passado. Registro essas declara
ções. Mas, se as comento é para observar 
e sublinhar que o mesmo, rigorosamente 
o mesmo, aconteceu em 1974 e a impor
tação foi feita. De modo que o sentido 
da minha intervenção é de advertência. 

Tenho aqui diante dos olhos, Sr. Pre
sidente, publicações que davam notícias 
como esta: 

"A carne do Uruguai vai completar 
o estoque estratégico da COBAL." 

Nesse tempo, eram milhares e milha
res as toneladas de carne estocadas nas 
cooperativas do Rio Grande do Sul. E 
nem se diga que essa carne era para 
atender às necessidades do Brasil Cen
tral, ou das grandes cidades do litoral. 

Um laivo de amarga ironia: O CoiTeio 
do Povo, de Porto Alegre, no domingo, 25 
de agosto, estampava na última página 
a notícia da abertura, em Esteio, da 
maior mostra de gado do Rio Grande do 
Sul e do Pais. A segunda Exposição In
ternacional de Esteio e, na mesma pá
gina, esta notícia: - "Ainda nesta se
mana a carne uruguaia chega à Capital". 
Chegava a Porto Alegre. Era em Porto 
Alegre que chegava naquela semana, em 
que era inaugurada a II Exposição Inter
nacional da Pecuária, em Esteio. Era em 
Porto Alegre que chegava a carne uru
guaia, onde, efetivamente, foi vendida 

nos mercados. Essa notícia dizia, a certa 
altura, que era estranhável a aquisição 
no exterior, uma vez que o Rio Grande 
do Sul estava perfeitamente abastecido: 
pois, além de 15 mil toneladas estocadas, 
especialmente para esse fim, e que já 
estavam sendo comercializadas, as indús
trias e cooperativas ainda tinham 10 mil 
toneladas que não conseguiram vender 
no exterior. 

Este, Sr. Presidente, é o fato. Com tudo 
isto, a importação foi feita. Foi dito, en
tão, que a importação se fizera para .aju
dar o nosso vizinho, o Uruguai. ·Eu me 
incluo entre os simpatizantes e amigos 
daquele País. Se alguma coisa dependes
se do meu voto, nesta Casa, para con
tribuir para o maior desenvolvimento na 
Nação vizinha, de antemão eu me ani
maria a afirmar que ele já estava dado. 
Mas volto a dizer, Sr. Presidente, que 
estamos em situação tal, que não dese
jamos ter de repetir o que foi dito há 
coisa de um ano: reclamar que o Go
verno dispense aos nacionais a atenção, 
a solicitude e o carinho que dispensa a 
alguns estrangeiros. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Otair Becker. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Concedo a. palavra ao nobre Senador 

Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, "hoje, o Ter
ceiro Mundo ocupa, de fato, nas decis
sões internacionais, o lugar que antes 
apenas lhe era reconhecido de direito." 

São palavras do Embaixador Antônio 
Delfim Netto, em Paris, durante home
nagem que recebeu num almoço na 
Comissão Franco-Americana. Enfatizou, 
nessa oportunidade, ter o Presidente Gis
card D'Estaing compreendido, perfeita
mente, a importância dos países do Ter
ceiro Mundo, ao convidá-los para parti
cipar da Conferência de Paris, em pé de 
igualdade com os demais países. Reve
lou a importância do Terceiro Mundo, 
quer por seus recursos humanos, reser
vas naturais, como pelo seu peso econô
mico. 

Quando Ministro da Fazenda do Go
verno do eminente Presidente Garrasta
zu Médici, o Professor Delfim Netto deu 
demonstrações de sua grande capacida-
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de técnica, intelectual e de sua inesgo
tável imaginação criadora. A ele muito 
ficou devendo o Brasil e, de modo muito 
especial, o aceleramento vertiginoso de 
nosso desenvolvimento. 

Hoje o vemos conduzindo-se com igual 
capacidade, competência, ânimo e en
tusiasmo na defesa dos interesses brasi
leiros, na sua condição de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo da França. 
Vemo-lo em permanente disposição de 
salvaguarda dos interesses nacionais, 
perfeitamente entrosado na sua nova e 
complexa missão. É o que revelou, ainda 
recentemente, ao bater-se contra bar
reiras alfandegárias que impossibilitam 
o crescimento considerável das relações 
comerciais entre o Brasil e a França, da
das as dificuldades existentes para· que 
nossas exportações alcancem a França. 
E almejamos que o Embaixador Delfim 
Netto alcance mais um êxito, que seria 
de largo alcance para o nosso País. 

Congratulando-nos com essa inteligên
te e oportuna atuação, felicitamos o Em
baixador Delfim Netto pela sua já im
portante conduta à frente da nossa Em
baixada em Paris. Nunca duvidamos de 
que assim haveria de ser, pois há muito 
conhecemos e bem avaliamos a extraor
dinária inteligência e capacidade de 
ação do ex-Ministro da Fazenda, a q~em 
óbices e dificuldades parecem destma
dos apenas a mais estimulá-lo a bem 
servir o Brasil! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Agenor Maria. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, dentre os De
partamentos do Senado que servem de 
suporte à nossa atividade legiferante, 
Sr. Presidente, é de se destacar o traba
lho brilhante que vêm dese.mpenhando, 
na assessoria dos Srs. Senadores, a Bi
blioteca e a Subsecretaria de Edições 
Técnicas. 

No momento em que apresentamos 
aqui o nosso trabalho, na maioria das 
vezes esquecêmo-nos de fazer um agra
deciment.o ou de assinalar a cooperação 
oculta, anônima, que se processa nesses 
setores especializados, seja na Bibliote
ca, seja na Subsecretaria de Edições 
'I1écnicas, seja ainda em outros serviços, 

que projetam e destacam a nossa tarefa. 
Quero crer, Sr. Presidente, que somos 
as letras maiúsculas mas, as letras mi
núsculas são esses trabalhos das nossas 
secções técnicas. Repito uma imagem de 
Rostand, no L'Aiglon. 

Sr. Presidente, quem, como eu, assis
tiu no dia 18, no Rio de Janeiro, no sa
guão da Biblioteca Nacional, à exposi
ção de publicações ali realizadas no en
cerramento da l.a Reunião Brasileira da 
Ciência de Informação, teve um momen
to de exaltação quando viu, ali, a mos
tra extraordinária e brilhante que o Se
nado Federal para lá mandou e que re
presentou condignamente esta ·Casa, 
produção e trabalho da Subsecretaria 
de Edições Técnicas do Senado, cujos 
trabalhos vêm destacando o Senado co
mo centro divulgador de trabalhos legis
lativos ·de monta aqui realizados. 

Sr. Presidente, quando Deputado Fe
deral, eu já havia destacado o trabalho 
dessa Subsecretaria através das edições 
que aqui vêm sendo publicadas, no sen
tido do assessoramento da nossa ativi
dade legislativa. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex.8 

um aparte? 
O SR. DIRCEU CARDOSO - Com 

prazer. 
O Sr. Rny Santos - Ainda ·agora, a 

Dra. Leila Castello Branco Rangel está 
fazendo distribuir entre os congressistas 
um trabalho ali preparado, sobre o pro
jeto de Código Civil, comparando a le
gislação atual com a proposição que foi 
enviada ao Congresso. É um admirável 
elemento para orientação dos Srs. De
putados e Senadores, no exame da ma
téria e na apresentação de emendas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Agrade
ço o· aparte de V. Ex.8 , e vou-me referir 
a esse trabalho oportunamente. 

Sr. Presidente, destaco que ali naque
le saguão e naquela exposição, em que 
estiveram presentes figuras exponen
ciais do Brasil intelectual: o Dr. Caio 
Mário da Silva Pereira, Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Advo
gados; o Dr. Raul Floriano, Presidente 
do Instituto dos Advogados do Brasil; 
professores eminentes, intelectuais, ho
mens que vivem e precisam do livro e 
.gostam dessa atividade - todos fica
ram impressionados com a mostra dos 
trabalhos que o Senado ali expôs e a ela 
se referiram com palavras de exaltação 
e admiração. 
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Quando Deputado, Sr. Presidente, des
taquei, como disse, o trabalho de.ssa Sec
ção, dirigida por D. Leila Castello Bran
co Rangel, por diversas vezes, nas opor
tunidades em que o Congresso apreciava 
proj e tos de vulto e de grande tomo, co
mo por exemplo a reforma constitucio
nal, em que ela apresentava, lado a la
do, o texto a ser reformado e todos os 
textos paralelos, todos os artigos em
paginados lado a lado, artigo por artigo, 
a fim de que a nós, que ·íamos compul
sá-los, fosse fácil a comparação dos tex
tos a .serem reformados, estudados, para 
externar a nossa opinião. 

Assim, Sr. Presidente, esses trabalhos 
têm sido fonte inesgotável de estudos de 
Academias, da Ordem dos Advogados do 
Brasil, de juízes, de tribunais de todo 
País e das nossas Universidades e dos 
intelectuais do Brasil inteiro, que nele 
buscam um amplo repositório de legis
lação comparada. 

E agora, Sr. Presidente, como bem ci
tou nosso ilustre colega, Dr. Ruy Santos, 
este projeto que os Srs. Senadores rece
beram, de vários volumes, do Código Ci
vil, é um trabalho de grande vulto, de 
grande profundidade, que vai prestar re
levantes serviços aos legisladores que te
nham de manuseá-lo dia e noite para 
elaborar e estudar a reforma do nosso 
Código Civil, trabalho hercúleo cuja Co
missão fez entrega ao Sr. Ministro p·ara 
consideração e votação do Congresso. 

Assim se processa, anonimamente, nes
sa Subsecretaria de Edições Técnicas, es
te trabalho proeminente de que pode
mos nos orgulhar pelo vulto e pela pro
fundidade com que ele se apresenta. 

Sr. Presidente, quero, ao prestar a ho
mensagem, destacar o número do Bole
tim Informativo editado desde 1966: 
quadro comparativo do projeto de Cons
tituição com a legislação constitucional 
então vigente - distribuídos até 1975; 
o trabalho sobre o divórcio; a remune
ração dos vereadores; os registras pú
blicos; Código de Menores, e, mais re
centemente, esta semana, anteontem, o 
Quadro Comparativo do Códig-o Civil, 
apresentando um estudo completo do 
Projeto do Código Civil enviado ao Con
gresso no dia 10 do corrente mês. 

Mas, Sr. Presidente, as minhas pala
vras nada são. Destaquei da folha de 
rosto desse trabalho da Subsecretaria 
de Edições Técnicas uma página do 
ilustre intelectual, Professor de Direito 

da Faculdade de Direito de São Paulo, 
membro da Academia Brasileira de Le
tras, recentemente eleito, Professor Mi
guel Reale. Quero lê-la para a casa, co
mo a homenagem que presta àquela 
Subsecretaria a intelectualidade do meu 
País, na expressão viva, justa, da home
nagem do Dr. Miguel Reale. 

Antes de minha leitura, desejo desta
car a Diretora D. Leila Castello Branco 
Rangel, a admirável orientadora desses 
serviços e, além dela, o Serviço de Re
visão e Montagem, a equipe de seus téc
nicos, Caio Torres, Fernando Giuberti 
Nogueira, Jessé de Azevedo Barquero, 
João Basco Altoé e Maria Elisa de Gus
mão Neves Stracquadano. O Serviço de 
Reprografia, nas pessoas de João B~tista 
de Oliveira, José Xavier da Silva e Wen
ceslau Moreira da Silva. T,'Jdos f'les me
recem nossas congratulações e o reco
nhecimento do Senado. 

E leio, para que conste dos Anais~ a 
página de alta sensibilidade e de just1ça 
do Professor Miguel Reale, referindo-se 
a esse serviço prestado. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. DffiCEU CARDOSO Com 
muito prazer. 

O Sr. Paulo Brossard - V. s.a est~, 
realmente, fazendo justiça. É um adml
rá vel serviço. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Agrade
ço o aparte de V. Ex.a 

Diz o Professor Miguel Reale: 
"A esta altura, merece especial r~
ferência, Senhor Ministro, como Sl
nal da atenção dispensada a nosso 
trabalho, a admirável iniciativa do 
Senado Federal, através de sua Sub
secretaria de Edições Técnicas, pu
blicando o texto do Anteprojeto de 
1972, em precioso cotejo com as dis
posições correspondentes do Código 
Civil em vigor e dos Anteprojetos 
anteriores, com oportunas remissões 
a Códigos alienígenas. Essa publi
cação, na qual figuram as Exposições 
de Motivos iniciais dos membros da 
comissão Revisora e Elaboradora 
do Código, além de outros estudos 
complementares, constituirá inesti
mável subsídio para nossos parla
mentares quando lhes couber o 
exame da matéria." 
Professor Miguel Reale, Supervisor 
da Comissão Elaboradora e Revisora 
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do Código Civil - EXpoSição de Mo
tivos_do Projeto. 

Esta, Sr. Presidente, a comunicação 
que tenho o prazer e a honra de fazer ao 
Senado Federal. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Não há mais oradores inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que o con
gresso Nacional está convocado para uma 
Sessão a realizar-se hoje, às 17 horas, 
no Plenário da Câmara dos Deputados, 
destinada à promulgação da Emenda 
Constitucional n.0 5, que dá nova reda
ção ao caput do art. 25 da constituição. 

Nada mais havendo que tratar, aPre
sidência vai encerrar a Sessão, designan
do para a Sessão Extraordinária do Se
nado, anteriormente convocada para 
hoje, às 17 horas e 30 minutos, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 35, de 1975 (apresenta
do pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n.0 :bo, de 
1975), que suspende a proibição contida 
na Resolução n.0 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972, e 
35, de 1974, para permitir que a Prefei
tura Municipal de Rio das Pedras (SP) 
eleve em Cr$ 1.500.000,00 (hum milhão 
e quinhentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 
PAR:E~ER, sob n.0 221, de 1975, da Co-

miSsao 

- de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade e juridicidade. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 36, de 1975 (apresenta
do pela Comissão de Economia, como 
conclusão de seuParecern.0 222, de 1975), 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 
1974, para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de São Francisco do Sul (SC) 
eleve em Cr$ 552.500,00 (quinhentos e 
cinqüenta e dois mil e quinhentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 
PARE~ER, sob n.0 223, de 1975, da Co

missao 
- de Constituição e Justiça, pela cons

tituciona:lidade e juridicidade. 

3 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Resolução n.0 37, de 1975 (apresenta
do pela comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n.o 224, de 
1975), que suspende a proibição contida 
na Resolução n.0 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972 e 
35, de 1974, para permitir que a Prefei
tura Municipal de Taiaçu (SP) eleve em 
Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 
P~Eq_ER, sob n.0 225, de 1975, da co

ID.lssao 
- de Constituição e Justiça, pela cons

titucionalidade e juridicidade. 
4 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 38, de 1975 (apresenta
do pela Comissão de Economia, como 
conclusão de seu Parecer n.0 226, de 
1975), que suspende a proibição contida 
na Resolução n.0 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.Os 79, de 1970, 52, de 1972 e 
35, de 1974, todas do Senado Federal 
para permitir que a Prefeitura Muni~ 
cipal de Votuporanga (SP) eleve, em 
Cr$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhen
tos mil cruzeiros), o limite de sua dívida 
consolidada, tendo 
P~Eq_ER, sob n.0 227, de 1975, da Co

nussao 
- de Constituição e Justiça, pela cons

titucionalidade e juridicidade. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 39, de 1975 (apresenta
do pela Comissã.o de Economia. como 
conclusão de seu Parecer n.o 228, de 
1975), que suspende a proibição contida 
na Resolução n.O 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.0s · 79, de 1970, 52, de 1972 e 
35, de 1974, todas do senado Federal, 
para permiti·r que a Prefeitura Municipal 
de Pirapozinho (SP) eleve em Cr$ ..... 
1.050.000,00 (hum milhão e cinqüenta 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 
PARECER sob n.0 229, de 1975, da Co

missão 
- de Constituição e Justiça, pela cons

titucionalidade e juridicidade. 
Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 55 
minutos.) 
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89.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 28 de junho de 197 5 

(Extraordinária) 

PRESID:ti:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

As 17 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Guiomard - José Esteves -
José Lindoso - Jarbas Passarinho 
- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque - José Sa.rney - Fausto 
Castelo-Branco - Helvídio Nunes 
- Petrônio Portella - Mauro Be
nevides - Virgílio Távora - Wil
son Gonçalves - Dinarte Mariz -
Jessé Freire - Domício Gondim -
Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra -Wilson Campos -
Arnon de Mello - Luiz Cavalcante 
- Teotônio Vilela - Augusto Fran
co - Lourival Baptista - Heitor 
Dias - Luiz Viana - Ruy Santos 
- Dirceu Cardoso - Eurico Rezen
de -João Calmon -Amaral Pei
xoto - Roberto Saturnino - Vas
concelos Torres - Benjamim Farah 
- Danton Jobim - Nelson Carneiro 
- Gustavo Capanema - Itamar 
Franco- Magalhães Pinto- Fr·an
co Mon toro - Orestes Quércia -
Orlando Zancaner - · Lázaro Bar
boza - Osires Teixeira - Italivio 
Coelho - Mendes Canale - Salda
nha Derzi - Accioly Filho - Leite 
Chaves - Mattos Leão - Lenoir 
Vargas - Otair Becker - Daniel 
Krieger - Paulo Brossard - Tarso 
Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 58 Srs. Senadores. Haven
do número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução n.0 35, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco-

nomia, como conclusão de seu Pare
cer n.0 220, de 1975), que suspende a 

- proibição contida na Resolução n.o 
58, de 1968, revigorada pelas de 
n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Rio das Pedras (SP) 
eleve em Cr$ 1.500.000,00 (um mi
lhão e quinhentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, 
tendo 
PARECER, sob n.O 221, de 1975, da 

Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridici
dade. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 

fazer uso da palavra, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. o Projeto irá à Comissão 

de Redação. 
Item 2 

Discussão, em turno un1co, do 
Projeto de Resolução n.0 36, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia, como conclusão de seu Pare
cer n.0 222, de 1975), que suspende 
a proibição contida na Resolução n.o 
58, de 1968, revigorada pelas de 
n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de São Francisco do Sul 
(SC) eleve em Cr$ 552.500,00 (qui
nhentos e cinqüenta e dois mil e 
quinhentos cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada, tendo 
PARECER, sob n.0 223, de 1975, da 

Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicl
dade. 
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Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra~·· vou encerrar a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O Projeto irá à Comis

são de Redação. 

Item 3 
Discussão, em 'turno único, do 

Projeto de Resolução n.0 37, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia, como conclusão de seu Pa
recer n.0 224, de 1975), que suspen
de a proibição contida na Resolução 
n.0 58, de 1968, revigorada pelas de 
n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Taiçu (SP) eleve em 
Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta 
mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo · 
PARECER, sob n.0 225, de 1975, da 

Comissão 
- de Constitnição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridici
dade. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores dese

jar fazer uso da palavra, vou encerrar 
a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. O Projeto irá à Co
missão de Redação. 

Item 4 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução n.O 38, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia, como conclusão de seu Pare
cer n.0 226, de 1975), que suspende 
a proibição contida na Resolução 
n.0 58, de 1968, revigorada pelas de 
n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Votuporanga (SP) eleve em 
Cr$ 1. 500. 000,00 (um milhão e qui-

nhentos mil cruzeiros) o limite de 
sua dívida consolidada, tendo 
PARECER, sob n.0 227, de 1975, da 

Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridici
dade. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

usar da palavra, vou encerrar a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. O Projeto irá à Co
missão de Redação. 

Item 5 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução n.0 39, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia, como conclusão de seu Pare
cer n.0 228, de 1975), que suspende 
a proibição contida na Resolução 
n.0 58, de 1968, revigorada pelas de 
n.0s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Pirapozinho (SP) eleve em 
Cr$ 1.050.000,00 (um milhão e cin
qüenta mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, tendo 
PARECER, sob n.O 229, de 1975, da 

Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridici
dade. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

usar da palavra, vou encerrar a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O Projeto irá à Comis

são de Redação. 
Sobre a mesa, redações finais de pro

posições aprovadas na Ordem do Dia de 
hoje, que, nos termos do parágrafo úni
co do art. 355 do Regimento Interno, se 
não houver objeção do Plenário, vão ser 
lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.) 
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São lidas as seguintes: 

PARECER 
N.0 277, de 1975 

da Comissão de Redação, apre
sentando a redação final do Projeto 
de Resoluçã() n.0 35, de 1975. 

Relat()r: Sr. Orestes Quércia 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 35, de 1975, 
que suspende a proibição contida na 
Resolução n.0 58, de 1968, revigorada 
pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 
35, de 1974, para permitir que a Prefei
tura Municipal de Rio das Pedras (SP) 
eleve em Cr$ 1. 500,00 (um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 28 de junho 
de 1975. - Dant()n Jobim, Presidente -
Orestes Quércia, Rela to r - Mendes 
Canale. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 277, de 1975 

Redação final do Projeto de Reso
Iuçã() n.0 35, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, 
da Constituição, e eu, Presidente, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.O , de 1975 

Suspende a. proibição contida n.a.s 
Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Rio das Pedras, Estado de São 
Paul(), eleve em CrS 1. 500. 000,00 
(um milhão e quinhentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição 

constante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, 
de 1968, revigorada pelas de n.Os 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Rio das Pe
dras, Estado de São Paulo, eleve em 
Cr$ 1. 500.000,00 (um milhão e quinhen
tos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo, des
tinado ao financiamento de obras de 
pavimentação asfáltica de vias públicas 
daquela cidade. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 278, de 1975 

da. Comissão de Redação, apre
sentand() a redaçã() final d() Projeto 
de Resolução n.0 36, de 1975. 

Relator: Sr. Mendes Canale 

A Comissão apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.o 36, de 1975, 
que suspende a proibição contida na 
Resolução n.0 58, de 1968, revigorada pe
las de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, 
de 1974, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de São Francisco do Sul, Es
tado de Santa Catarina, eleve em 
Cr$ 552.500,00 (quinhentos e cinqüenta 
e dois mil e quinhentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 28 de junho 
de 1975. - Danton Jobim, Presidente -
Mendes Canale, Relator - Orestes 
Quércia. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 278, de 1975 

Redação final do Projeto de Reso
lução n.0 36, de 1975. 

Faço .saber que o Senado Federal apro
v·ou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.O , de 1975 

Suspende a proibiçá.Q contida. nas 
Resoluções números 58, de 1968, 79, 
de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, 
para permitir que a Prefeitura Mu
nicipal de São Francisco do Sul, Es
tado de Santa Catarina, eleve em 
Cr$ 552.500,00 (quinhentos e ein
qiienta e dois mil e quinhentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.O 58, de 
1968, revigorada pelas de n.0 s 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Se
nado Federal, para permitir que a Pre
feitura Municipal de São Francisco do 
Sul, Estado de Santa Catarina, eleve em 
Cr$ 552.500,00 (quinhentos e cinqüenta 
e dois mil e quinhentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar empréstimo junto 
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ao Banco Regional . de Desenvolvimento 
do Extremo Sul - BRDE, destinado a 
realização de estudos e problemas téc
nicos de natureza econômico-financeira 
e contábil. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em 
vigor na da ta de. sua publicação. 

PARECER 
N.0 279, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Resolução n.0 37, de 1975. 

Relator: Sr. Orestes Quércia 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 37, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.0s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, para permitir que a Prefeitura Mu-
nicipal de Taiaçu (SP) eleve em ..... . 
Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Sala das Comissões, em 28 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Orestes Quércia, Relator - Mendes Ca
nale. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 279, de 1975 

Redaçã.o final do Projeto de Reso
lução n.0 37, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇAO 
N.0 , de 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n. 0s 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Taiaçu, Estado de Sá& Paulo, eleve 
em Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta 
mil cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - li: suspensa a proibição coru

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Taiaçu, Estado de São 
Paulo, eleve em Cr$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil cruzeiros) o montante de 
sua dbida consolidada, a fim de que pos-

sa contratar empréstimo junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo, des
tinado ao financiamento de obras de 
pavimentação asfáltica de vias públicas 
daquela cidade. 

Art. 2.0 - Esta Resolução ·entra em 
vigor na da ta de sua publicação. 

PARECER 
N.0 280, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Resolução n. 0 38, de 197 5. 

Relator: Sr. Orestes Quércia 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 38, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.O 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Vo
tuporanga (SP) eleve em Cr$ 1. 500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 28 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Orestes Quercia, Relator - Mendes Ca
nale. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 280, de 1975 

Redação final do Projeto de Re
solução n.0 38, de 1975. 

. Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.0 , de 1975 

Suspende a proibição oontida nas 
Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Votuporanga, Estado de São 
Paulo eleve em Cr$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consoli
dada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - li: suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.O 58, de 
1968, revigorada pelas de n°.s 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Votuporanga, Estado de 
São Paulo, eleve em Cr$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros) o 
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montante de sua dívida consolidada, a 
fim de contratar empréstimo, d·e igual 
valor, junto à Caixa Econômica do Es
tado de Soo Paulo, destinado ao finan
ciamento de obras de pavimentação as
fáltic9. de vias públicas daquela cidade. 

tante de sua dívida consolidada, a fim de 
contratar empréstimo junto à Caixa Eco
nômica do Estado de São Paulo, desti
nado ao financiamento de obras de pa-
vimentação asfáltica de vias públicas 
daquela cidade. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 281, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
t::mdo a redação final do Projeto de 
Resolução n.o 39, de 1975. 

Relator: Sr. Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.O 39, de 1975, 
que suspende a proibição contida na Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.0 s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para per
mitir que a Prefeitura Municipal de Pi
rapazinho (SP) eleve em Cr$ 1. 050.000,00 
(um milhão e cinqüenta mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 28 de junho de 
1975. - Danton Jobim, Presidente -
Mendes Canale, Relator- Orestes Quér
cia. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 281, de 1975 

Redação final do Projeto de Reso
lução n.0 39, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Gonstituiçã.o, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.o , de 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Pirapozinho, Estado de São Paulo, 
eJ.eve em Cr$ 1. 050. 000,00 (um milhão 
e cinqüenta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida conSDlidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 -É suspensa a proibição can

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura 
J\1unicipal de Pirapozinho, Estado de São 
Paulo, eleve em Cr$ 1.050.000,00 (um 
milhão e cinqüenta mil cruzeiros) o mon-

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os Pareceres lidos vão à publicação. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lid·J pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 290, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Resolução 
n.0 35, de 1975, que suspende a proibição 
contida na Resolução n.0 58, de 1968, re
vig.:)rada pelas de n.0 s 79, de 1970, 52, de 
1972, e 35, de 1974, para permitir que a 
Prefeitura Municipal de Rio das Pedras 
(SP) eleve em Cr$ 1.500.000,00 (hum mil 
e quinhentos mil cruzeiros) o montante 
de su~ dívida consolidada. 

Sala. das Sessões, em 28 de junho de 
1!)75. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o Requerimento, passa-se à 
imediata apreciação da redação final, 
anteriormente lida pelo Sr. 1.0 -Secre
tário. 

Em discussão a redação final do Pro
jeto de Resolução n.0 35, de 1975. (Pausa.) 

O SR. EURICO REZENDE - Sr. Pre
. sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o nobre Sr. Senador 
Eurico Rezende. 

O S!:. EURICO REZENDE - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, quero aprovei
tar a oportunidade para, com todo o res
peito, não digo colocar em posição incô
moda a nobre Oposição, mas, pelo me
nos, num grande constrangimento, atra
vés da eloqüência dos fatos. 

O Sr. Senador Nelson Carneiro, há 
. três anos, inaugurou, nesta Casa, o rea
lejo das reclamações contra o aumento 
da dívida pública do Brasil. E S. Ex.a. 
foi tão perseverante e tão talentoso nes
.sa campanha, nessas críticas, nessas 
:·estrições, que terminou por empolgar o 
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Movimento Democrático Brasileiro, que 
colocou no elenco. das suas emoções e 
nos seus temas de campanha eleitoral a 
rubrica "Dívida do Brasil". 

Sr. Presidente, sempre defendemos o 
Governo alegando aquilo que é reco
nl1ecido e proclamado, não digo por eco
nomistas de gabarito, mas por pessoas 
que, porventura, passem diante de uma 
Faculdade de Economia, de manhã, à 
tarde ou à noite, não predsando nem 
ingressar na faculdade - que· um país 
em desenvolvimento não tem condições 
de se transformar em país desenvolvido 
senã·o captando a poupança externa. 

O castig.o, colocando o 1\IDB e, princi
palmente, o Sr. Senador Nelson Carneiro 
em :p'Osição contraditória, veio mais cedo 
do que se esperava. 

TemDs aqui, na Ordem do Dia, vários 
Projetas de Resolução permitindo Pre
feituras do Estado de São Paulo, que 
têm dois Representantes do 1\IDB ne.sta 
Casa, elevar os parâmetros da sua dí
vida consolidada, isto é, dívidas objeto 
de contratos internos e externos. 

Esses Projetas, Sr. Presidente, são 
aprovados não só com os Pareceres, mas 
com o entusiasmo do eminente Senador 
Orestes Quércia, que foi, parece, o Se
nador mais votado na História do Mun
do, a se julgar pelo seu discurso de 
estréia, aqui. 

Temos aqui, pos exemplo, diante dos 
nossos olhos e também diante da nossa 
aprovação - porque, mesmo nos Estados 
em que a maioria seja do MDB, quere
mos que haja desenvolvimento, que haja 
pr.ogres.so - a autorização para a Pre
feitura Municipal de Rio das Pedras, Es
tado de São Paulo, elevar de um milhão 
e quinhentos mil .cruzeiros o montante 
de sua dívida consolidada. 

Verifica-se, então, que o Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que jogou pedras sobre 
esse tema, vai agora aprovar o aumento 
da dívida consolidada do Município de 
Rio das Pedras. Por sua vez, a Prefeitura 
Municipal de Taiaçu pede também au
torização para extrapolar o limite de 
sua dívida consolidada e, na mesma se
qüência, a importantíssima Munidpali
dade de Votuporanga, no Estado de São 
Paulo, igualmente pleiteia a majoração 
de sua dívida contratada. Como se não 
bastassem os casos anteriores, a Muni
cipalidade de Pirapozinho, também ob
,ietiva a mesma majoração. Isso para não 
falar em Projetas de Resolução anterio
res. 

Vale dizer, então, que. São Paulo, que 
nos níveis estadual e federal é Estado 
majoritário em termos de MDB, está 
pleiteando a extrapolação dos limites da 
sua dívida consolidada. 

Tudo iss.o, Sr. Presidente, com o nosso 
vot-o, com o nosso aplauso. Porque, volto 
a dizer: um País ainda em processo de 
desenv.olvimento em algumas regiões, 
subdesenvolvido na maioria delas, que 
pr.:-cura alcançar a colina iluminada do 
desenvolvimento, só pode alcançar esse 
de.siderato, só pode realizar esta tarefa 
de er.1ancipação econômica e de afir
mação, no cenário internacional, atra
vés do recrutamento da poupança ex
terna, isto é, aumentando a sua dívida, 
desde que este aumento tenha caráter 
reprodutivo. Mas não é só São Paulo, 
Sr. Presidente. A grande Administracão 
realizada, desde o Governo Carlos ia
r.erda, que foi quem estreou os governos 
dinâmicos, passando por Negrão de Lima, 
que mergulhou profundamente da gra
tidão dos cariocas pela grande Adminis
tração que fez e, finalmente, atingindo 
Chagas Freitas, que realizou igualmente 
um Governo digno de nosso apreço, o 
Estado do Rio de Janeiro, antes da fusão 
e depois da fusão, sempre recebeu inje
ções creditícias, empréstimos externos, 
c·om a autorização e com o alvará da 
União e é um Estado já há muito tempo 
sob a influência majoritária do Movi
mento Democrático Brasileiro. 

Então, Sr. Presidente, ao ·encerrar-se 
este semestre legislativo, encerra-se 
também, e com o apoio, agora, dos pró
prios Srs. Senadores de São Paulo, a 
velha balela a respeito da dívida pública 
do Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a; palavra ao nobre Senador 
Nelson Carneir·o. 

O SR. NELSON CAR~EIRO - Sr. Pre
sidente, quero apenas, em duas palavras, 
dar uma resposta ao nobre Senador Eu
rico Rezende. 

V. Ex.a, mestre em finanças, deve ter 
achado graça, embora não pudesse r'ir 
às gargalhadas na Presidência, para não 
quebrar o decoro da Casa; V. Ex.a deve 
ter achado graça, da confusão que o no
bre Senador Eurico Rezende faz entre 
dívida externa do País e os Proj e tos que 
estão sendo votados. 

É só ler os projetas um a um, Sr. Pre
sidente. 

O que é que diz o primeiro? 
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Diz o seguinte: Concede-se à Prefei
tura Municipal o direito de c.ontratar 
empréstimo junto à Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo, destinado a finan
ciamento de obras de pavimentação as
fáltica de vias públicas daquela cidade. 

O segundo Projeto, Sr. Presidente, 
também diz a mesma coisa em referên
cia à Prefeitura Municipal de São Fran
cisco do Sul. 

O terceiro Projeto, Sr. Presidente, tam
bém, quanto à Prefeitura de Taiaçu diz: 
Autoriza a Prefeitura a contratar em
préstimo junto à Ca'ixa Econômica do 
Estado de São Paulo. 

O quarto Projeto também autoriza a 
Prefeitura de Votuporanga a contratar 
empréstimo junto à Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo, destinado ao fi
nanciamento de obras de pavimentação 
asfáltica. E o quinto Projeto, Sr. Presi
dente, também diz a mesma coisa quan
to à Prefeitura de Pirapozii:lho. 

Ora, confundir iss.o com dívida exter
na é confundir os princípios comezinho.3 
de Direito Financeiro. 

O Sr. Eurico Rezende - Permita-me 
V. Ex.a um aparte? (Assentimento do 
orador) - Eu admito que o Sr. Presi
dente da Casa, o eminente Senador Ma
galhães Pinto, pudesse - não dar gar
galhadas - mas pelo menos sorrir, por
que S. Ex.a nos honra hoje com o seu 
aniversário natalício. 

O Sr. Ruy Santas - Com as nossas 
felicitações. 

O Sr. Eurico Rezende - Esse sorriso 
só se justificaria nestes termos e por 
este motivo. O que vale, Excelência, é a 
tese. V. Ex.a se insurgiu contra a União, 
porque ela contratava empréstimos em 
bancos estrangeiros; contratava emprés
timos externos. A tese é a mesma; é dí
vida pública. Não estou referindo-me à 
espécie; referi-me ao gênero. Juridica
mente, genericamente, não há diferença 
nenhuma entre a União apanhar dinhei
ro emprestado no exterior e uma Prefei
tura Municipal contrair empréstimo no 
exterior ou uma entidade externa. De 
qualquer maneira, é endividamento. V. 
Ex.a chamava a atenção da Casa, em 
term<Js de crítica, para o endividamento 
do Brasil. Ora, a União é coisa abstrata; 
o que há de concreto são os Estados e 
os Municípios. Logo, Excelência, não pre
cisa V. Ex.a querer desmanchar a nossa 
argumentação com esta ironia que não 

chega a ser fina. V. Ex.a caiu em 
contradição. V. Ex.a. devia, se desejasse 
ser coerente com o seu ponto de vista an
terior, é procurar saber, como sempre pro
curou saber a respeito dos Projetas de 
Resolução autorizando a União a realizar 
empréstimos externos, por quê as Pre
feituras também, por quê os Estados 
também o estão fazendo; de qualquer 
maneira, tudo isto é dívida do Brasil. Lo
go, volto a dizer, ninguém riria nesta 
casa, porque o único que pode sorrir ho
je é o nobre Senador Magalhães Pinto 
que faz anos. Agora, se sorriso V. Ex.a 
deve ter, é um sorriso amarelo. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, o Senador Eurico Rezende ainda 
não aprendeu esta lição. Ele é Reitor de 
uma Universidade, mas não freqüenta os 
cursos de Direito Financeiro, de Econo
mia Politica. Não sabe tanto quanto os 
alunos do primeiro ano da sua Faculda
de de Dire'ito e confunde, então, dívida 
externa com dívida consolidada, com 
empréstimos feitos dentro do País. Até 
o Senador Virgílio Távora, que é, sem 
dúvida, o mais severo, o mais carrancudo 
dos nossos Colegas, está sorrindo. Está 
sorrindo, não por divergir, mas por achar 
interessante o debate. 

O Sr. Virgílio Távora - Perdão. Esta- · 
mos sorrindo pelo fato de, às seis horas 
da tarde de um sábado haver um debate 
desses. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Mas, Sr. 
Presidente, o que eu combati aqui era o. 
endividamento externo; e cheguei, in
clusive, há três anos atrás, como lembra 
S. Ex. a, a .formular um pedido em reque
rimento ao Sr. Ministro da Fazenda, pa
ra que nos informasse qual era a dívida 
externa do País. Esse requerimento che
gou a comemorar aniversário - .1.0 , 2.0 , 

. 3.o aniversário; bolinho com velas - e 
a resposta não v.eio. F'oi prec'i.so que to
masse posse o ilustre General Ernesto 
Geisel, para que o Ministro da Fazenda, 
no seu primeiro pronunciamento, escla
recesse a Nação sobre a realidade da 
dívida .externa. Foi a resposta que obtive. 
Foi preciso que mudasse o Governo para 
que o General Ernesto Geisel autorizasse 
0 Sr. Ministro da Fazenda, numa atitude 
que mereceu desta Tribuna os maiores 
louvores, ao confessar a realidade bra
sileira. 

O Sr. Ruy Santos - Quero dizer a V. 
Ex.a que já se encontra no Senado, há 
uns dois ou três meses, uma informação 
detalhada que o Sr. Presidente até dis-
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tribuiu à Comissão de Finanças e à de 
Economia.· · 

O SR. NELSON CARNEIRO - Mas é 
isto o que estou dizendo. Foi preciso que 
mudasse o G<lverno para que o País c·o
nhecesse a realidade da dívida externa. 

Mas esses pedidos, Sr. Presidente, não 
foram feitos pelos Senadores de São 
Paulo. Esses pedidos são feitos pelo Go
vernador Paulo Egydio, da ARENA de 
São Paulo. E o MDB, em vez de combatê
los - como queria o Senador Eurico Re
zende, - apenas pelo espírito de opo
sição lhes dá o voto, porque entende que 
essas Prefeituras necessitam dessas im
portâncias para continuarem os desen-
volvimentos municipais. · 

O Sr. Eurico Rezende - A União não 
precisa? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Na 
Un1ão, o problema é diferente. A dívida 
externa repercute no crédito do País. 
Também, por isso mesmo, é que não se 
pode pedir muito quando se exporta 
pouco. Há um equilíbrio. Tudo isso é 
diferente, V. Ex.a .está confundindo no
ções comezinhas. Eu não sou Professor 
de Economia Política, nem nunca ensi
nei Direito Finance1ro, mas isso não é 
necessário. Basta ter passado um dia por 
uma Faculdade, no primeiro ano. 

O Sr. Benjamim Farah - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Darei, 
a seguir, o aparte a V. Ex.a 

Hoje, Sr. Presidente, a Nação já está 
informada e realmente informada pelo 
G<lverno da República. Só merece lou
vores o G<lverno Geisel, porque expôs a 
situação real. 

Esse Projeto não beneficia o MDB, 
nem são contradições do MDB; é apenas 
a contribuição que o MDB dá para que 
o Estado de São Paulo, as Prefeituras do 
Estado de São Paulo, sem indagar os no
mes dos Prefeitos, possam prosperar e 
ter melhores soluções. 

Agora, o que o Senador Eurico Rezende 
lembra é uma frase que nós, baianos, 
nós, na Bahia, repetimos muito, porque 
aprendemos com nossos antepassados. É 
aquela velha frase: "Quem não deve não 
é filho de boa g.ente", e, por isso, não 
tem crédito, não tem onde buscar dinhei
ro. Daí a razão por que se criou esse am
biente desnecessário, quando, no fim 
deste semestre, o Senador Eurico Rezen-

de, com três anos de atraso, queria co
brar do antigo Líder da Minoria uma 
pesquisa que dizia respeito apenas à 
dívida externa. 

· O Sr. Eurico Rezende- Só pude cobrar 
agora, porque houve rodízio. 

O Sr. Benjamim Farah - Meu ponto 
de vista é o seguinte: apesar de o Go
verno ser constituído por boa gente não 
quer mais continuar devendo, não quer 
mais contrair dívidas. O aparte do no
bre Senador Eurico Rezende só pode nos 
encher de alegria, de esperança e de con
fiança no Governo, porque ele traz a 
palavra oficial. O Governo vai acabar 
com o mau hábito de fazer dívid2s, ãe 
contrair dívidas externas. Ele trouxe uma 
palavra oficial, uma opção. É o Líder que 
está falando. Daqui por diante nós· não 
vamos ficar preocupados com esse im
pério do dinheiro, cem essas dívidas ter
ríveis e essa herança maldita que vamos 
deixar para as gerações futuras. O Líder, 
hoje, tomou uma decisão e não foi por 
sua conta própria, ele está falando como 
Líder. De modo que a intervenção é al
v'issareira. Os empréstimos agora vão ser 
internos. Vamos acabar com o msu há
bito de buscar dinheiro lá fora, de esten
der a mão ou de tirar o chapéu para os 
outros. Vamos ficar com a prata da casa. 
Quero congratular-me com o nobre Se
nador por essa decisão. É realmente 
auspiciosa, cheia de esperanças e que 
alivia um pouco as .nossas preocupações 
quanto aos c-ompromissos que estamos 
marcando, assinalando, evidenciando 
compromissos que ficarão para os nossos 
filhos, para os filhos dos nossos filhos, 
enfim, para os que vêm aí. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex.a. 
um aparte? 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Meu 
tempo está esgotado, mas não posso dei
xar de conceder o aparte ao nobre Se
nador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos - Queria, apenas, 
antes do aparte, ponderar a V. Ex.a que 
estamos em Sessão desde às 10:30 horas 
de hoje. Não por mim, mas pelos fun
cionários que estão trabalhando desde 
aquela hora. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Mas, 
veja V. Ex.a, eu fui chamado à Tribuna 
pelo nobre Senador Eurico Rezende. Se 
S. Ex.o. não me houvesse provocado, não 

I 
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teria eu o dever de ocupar a Tribuna. Se 
V. Ex.a tem alguma crítica a formular, 
deve ser ao seu ilustre Colega de Banca
da e Vice-Líder e não a mim. 

Sr. Presidente, vou terminar e peço aos 
Colegas, já agora, que me dispensem de 
dar-lhes aparte, para que não seja eu 
acusado. 

Quero, Sr. Presidente, dizer o seguinte: 
não tenho nenhuma preocupação, quan
do voto esses Projetas, de ser a favor ou 
contra o Governo; eu voto pensando no 
desenvolvimento dos Municípios e, ainda 
hoje, acabamos de votar uma emenda 
constitucional que assegura melhores 
condições aos Municípios. Estou certo de 
que o Governador Paulo Egydio, ao pedir 
essa providência, foi inspirado pelos me
lhores propósitos e o MDB, tenha um, 
dois ou nenhum Senador, lhe daria o 
seu voto favorável. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Continua em discussão. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
discuti-la, vou encerrar a discussão. 
(Pausa.) 

Encerrada. 
Em votaçãp. 
Os Srs. Senadores que aprovam a re

dação final queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovada, o Projeto vai à promulga
ção. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. L0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 300, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento. 
Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Resolução 
n.0 36, de 1975, que suspende a proibição 

· contida na Resolução n.O 58, de 1968, 
revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, 52, 
de 1972 e 35, de 1974, para permitir que 
a Prefeitura Municipal de São Francisco 
do Sul (SC) eleve em Cr$ 552.500,00 
(quinhentos e cinqüenta e dois mil e qui
nhentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à 

imediata apreciação da redação, anteri
ormente lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

Em discussão a redação final do Pro
jeto de Resolução n.0 36, de 1975. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. Os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 
Sobre a mesa, requerimento que será 

lido pelo Sr. 'L0 -Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 301, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Resolução 
n.0 37, de 1975, que suspende a proibição 
contida na Resolução n.0 58, de 1968, 
revigorada pelas de n.0 s 79, de 1970, 52, 
de 1972, e 35, de 1974, para permitir que 
a Prefeitura Municipal de Taiaçu (SP) 
eleve em Cr$ 150.000,00 (cento e cin
qüenta mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o Requerimento, passa-se à 
imediata apreciação da redação, ante
riormente lida pelo Sr. 1.0-Secretário. 

Em discussão a redação final do Pro
jeto de Resolução n.0 37, de 1975. (Pa~) 

Não havendo quem queira discuti-la, 
decla~o-a encerrada. 

Em votação. Os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 
Sobre a mesa, requerimento que será 

lido pelo Sr. L0 -Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 302, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Resolução 
n.0 38, de 1975, que suspende a proibição 
contida na Resolução n.0 58, de 1968, 
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revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, 52, 
de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Votuporanga (SP) eleve 
em Cr$ 1. 500. 000,00 (hum milhão e qui
nhentos mil cruzeiros), o limite de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à 
imediata apreciação da redação, ante
riormente lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

Em discussão a redação final do Pro
jeto de Resolução n.0 38, de 1975. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. Os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 
Sobre a mesa, requerimento que será 

lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 303, de 1975 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Resolução 
n.0 39, de 1975, que suspende a proibição 
contida na Resolução n.0 58, de 1968, re
vigorada pelas de n.Os 79, de 1970, 52, de 
1972, e 35, de 1974, todas do Senado Fe
deral, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Pirapozinho (SP) eleve em 
Cr$ 1. 050.000,00 (hum milhão e cinqüen
ta mil cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 
1975. - Roy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o Requerimento, passa-se à 
imediata apreciação da matéria. 

Em discussão a redação final do Pro
jeto de Resolução n.0 39, de 1975 (Pau
sa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
discuti-la, vou encerrar a discussão. 
(Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a re
dação final queiram conservar-se sen
tados. (Pausa.) 

Aprovada. O Projeto vai à promulga
ção. 

Cumpridas as formalidades previstas 
no art. 39 do Regimento Interno, no que 
se refere ao processo de perda de man
dato movido contra o Sr. Senador Wiliion 
Campos, a Presidência convoca Sessão 
Extraordinária a realizar-se amanhã, 
dia 29 de junho, às 9 horas e 30 minutos, 
destinada à deliberação da matéria. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pela or
dem, Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Pre
sidente, rebuscando o Regimento Inter
no não encontrei nenhum dispositivo 
que me autorize, mas, não encontro ne
nhuma disposição regimental que me 
impeça. 

Desejo, ao tomar conhecimento aqui 
na Casa, Sr. Presidente, de que hoje 
transcorre o aniversário natalício de 
V. Ex.a, em meu nome pessoal, unica
mente em meu nome pessoal, - porque 
não quero desbordar a homenagem do 
meu Partido, que isso seria um extra
vasamento, ou uma usurpação, - quero, 
Sr. Presidente, como seu vizinho de Es
tado, como homem de outras raízes par
tidárias, mas que, através de uma luta, 
sempre acompanhou e admirou V. Ex.a 
a longa distância, trazer os meus cum
primentos no transcurso desta data fes
tiva. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que, rara
mente os deuses se permitem dar à mes
ma pessoa, os dons de chefia e de lide
rança. V. Ex.a é um desses homens fáus
ticos. 

O Sr. Gustavo Capanema - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não, 

O Sr. Gustavo Capanema - V. Ex.a 
não está falando exclusivamente em seu 
nome pessoal, V. Ex.a está ·falando por 
todos nós. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Agradeço 
o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Benjamim Farah - Faço mi
nhas as palavras do Senador Gustavo 
Capanema. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO - Agradeço 
os apartes dos ilustres Senadores que me 
estimulam na homenagem. 

Dizíamos, então, Sr. Presidente, que os 
deuses não dão os mesmos dons à mes
ma pessoa: os dons de chefia e de lide
rança. V. Ex.a recebeu essas benesses do 
Céu. Foi Chefe de sua Organização, on
de, através de uma luta e de uma vida, 
dia-a-dia, trabalhada, chegou ao cume 
daquela empresa que, hoje, se espraia em 
todo o Território Nacional, numa concei
tuação ímpar. Também na vida pública, 
Sr. Presidente V. Ex.a foi um líder. Foi 
a,quele que influiu os outros através de 
suas idéias e, foi líder quando assinou o 
famoso "Manifesto dos Mineiros", num 
momento cruciante para nosso País, 
numa hora grave e de compressão da 
consciência nacional; foi líder quando 
dirigiu a política de Minas Gerais; foi 
líder quando dirigiu o Estado de Minas 
Gerais e, é líder quando dirige esta Casa, 
o Senado da República, numa Sessão tão 
agitada como, talvez, na História Repu
blicana nós não tenhamos um Senado 
tão ativo, tão tumultuado e tão brilhan
te nas suas decisões e nos seus trabalhos. 

Assim, Sr. Presidente, quero, em meu 
nome pessoal e já em nome da Casa, co
mo assinalam os ilustres Senadores pre
sentes, sem o Regimento, com o Regi
mento ou contra o Regimento, eu quero, 
num preito de justiça e também em no
me dos funcionários da Mesa, levar a 
V. Ex.a o tributo da nossa homenagem, 
do nosso respeito e da nossa alegria, 
num dia em que V. Ex.a merece as be
nesses dessas alegrias, dentro do seu lar, 
junto ao brasido de seu lar e da sua es
posa, Dona Berenice, a quem apresenta
mos, também, na oportunidade, a ex
pressão da nossa admiração e do nosso 
respeito. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Não tenho nenhuma questão de or
dem a resolver, a não ser apresentar os 
meus agradecimentos às palavras gene
rosas que são pronunciadas pelo meu 
caro Colega, Senador Dirceu Cardoso, 

pelos apartes do ilustre conterrâneo Se
nador Gustavo Capanema, de outros 
ilustres amigos nesta Casa, bem como 
pelos aplausos de todos. Já tive oportu
nidade de receber os abraços e os votos 
de todos os Companheiros. 

Portanto, é um agradecimento muito 
sincero, pedindo a Deus que me ajude a 
cumprir as minhas tarefas, nesta Casa, 
como todos os Senhores estão cumprin
do. 

Há, ainda, oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Nelson Carneiro. 
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre

sidente, Srs. -senadores, aos cegos, bem 
como a todos os inválidos e aos maiores 
de setenta anos, que não possuam ren
dimentos próprios e que tenham sido fi
liados ao regime do INPS, em qualquer 
época, foi concedido amparo previden
ciário pela Lei n.0 6 .179, de 11 de dezem
bro de 1974. 

A Constituição Federal, ex-vi do pará
grafo único do art. 165, proíbe a criação, 
majoração ou extensão, sem a compe
tente fonte de custeio total, de qualquer 
prestação de serviço de assistência ou de 
benefícios compreendidos na Previdência 
Social. 

Portanto, para atender à justa reivin
dicação do Conselho Brasileiro para o 
Bem~Estar dos Cegos, caberia, apenas, 
uma solicitação ao Governo Federal, no 
sentido de estudar a possibilidade de 
encaminhar Projeto de Lei de amparo 
aos cegos que, comprovadamente, não 
tenham meios de subsistência, com dis
pensa da exigência de anterior vincula
ção ao INPS. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden
te. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Nada mais havendo que tratar, decla
ro encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 
15 minutos.) 



90.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 30 de junho de 1975 

(Extraordinária) 
PRESIDI:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

As 9 horas e 45 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Guiomard - Evandro Carreira 
- José Esteves - José Lindoso -

. Cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho - Alexandre Costa - Henri
que de La Rocque - José Sarney 
- Fausto Castelo-Branco - Helví
dia Nunes - Petrônio Portella -
Mauro Benevides - Virgílio Távora 
- Wilson Gonçalves - Agenor Ma
ria- Dinarte Mariz- Jessé Freire 
- Domício Gondim - Ruy Carneiro 
- Marcos Freire - Paulo Guerra 
- Wilson Campos - Arnon de Mel-
lo - Luiz Cavalcante - Teotônio 
Vilela - Augusto Franco - Gilvan 
Rocha - Lourival Baptista - Hei
tor Dias- Luiz Viana- Ruy San
tos - Dirceu Cardoso - Eurico Re
zende - João Calmon - Roberto 
Saturnino - Benjamim Farah -
Danton Jobim - Nelson Carneiro 
- Gustavo Capanema - Itamar 
Franco- Magalhães Pinto- Fran
co Montoro - Orestes Quércia -
Orlando Zacaner - Benedito Fer
reira - Lázaro Barboza - Osires 
Teixeira - Italívio Coelho- Men
des Canale - Saldanha Derzi - Ac
cioly Filho- Leite Chaves- Mattos 
Leão - Evelásio Vieira - Lenoir 
Vargas - Otair Becker - Daniel 
Krieger - Paulo Brossard - Tar
so Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 62 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

Não há expediente a ser lido. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Deliberação sobre o processo ins

taurado contra o Senador Wilson 
Campos, e provocado, nos termos do 
art. 35, § 2.0 , da Constituição Fe
deral, por Representação de inicia
tiva da Mesa do Senado Federal, 
tendo 
PARECER sob n.o 203, de 1975, da 
Comissão Especial, concluindo pela 

· apresentação do Projeto de Resolu
ção n.o 32, de 1975, decretando o ar
quivamento definitivo do processo. 

A matéria constante da Ordem do Dia, 
nos termos do art. 220, item I, letra c, 
.do Regimento Interno, deve ser aprecia
da em Sessão Secreta. 

Solicito aos Srs. Funcionários as pro
vidências necessárias a fim de ser obser
vada a norma regimental. 

(A Sessão torna-se Secreta às 9 
horas e 50 minutos e volta a ser Pú
blica às 13 horas e 20 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está reaberta a Sessão. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a presente, designando para a 
Sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.O 42, de 1975 
(N.o 99-B/75, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre a Reversão de 
pensão do montepio civil e dá outras 
providências, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 251 
e 252, de 1975, das Comissões 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

2 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara n.o 49, de 1975 
(N.O 272-B/75, na casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o poder executivo 
a constituir uma empresa pública deno
minada Indústria de Material Bélico do 
Brasil - I:MBEL, e dá outras providên
cias, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 247 
e 248, de 1975, das Comissões 
- de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 13 horas e 

25 minutos.) 
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91.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 30 de junho de 1975 

PRESID1!:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

As 14 horas e ~O minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - C.attete Pinheiro 
- Fausto Castelo-Branco - Helvídio 
Nunes - Mauro Benevides - Virgí
lio Távora - Wilson Gonçalves -
Ruy Carneiro - Arnon de Mello -
Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Luiz Viana -
Dirceu Cardoso - Eurico Rezende -
Roberto Saturnino- Itamar Franco 
- Magalhães Pinto - Orestes Quér
. cia - Lázaro Barboza - O.sires Tei
xeira - Italívio Coelho - Saldanha 
Derzi - Leite Chaves - Otair Be
cker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 25 Sr.s. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Se&São. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER 

N.0 282, de 1975 
da Comissão de Constituição e Jus

tiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 

14, de 1975, que "altera os arts. 68 e 
69 do Regimento Interno do Senado 
Federal, e dá outras providências". 

Relator: Sr. Nelson Carneiro. 

No que pese a douta opinião do ilustre 
Relator, a Comissão de Constituição e 
Justiça opina pela rejeição do Projeto 
de Resolução n.0 14, de 1975. Os arts. 68 
e 69 do Regimento Interno não merecem, 
data venia, ser corrigidos, seja na forma 
sugerida pelo projeto, seja de ,acordo com 
o parecer do eminente Senador Leite 
Chaves. A prática demonstra a desne
cessidade de modificação dos arts. es e 
69, eis que a Presidência, por sugestão 

de qualquer Senador, tem sempre aten
dido a convite para que o Senado Fe
deral se faça representar em ato ou so
lenidade de cunho internacional, nacio
nal ou regional. 

Cumpre-lhe, como Presidente, o dever 
de selecionar, porém, as solicitações que, 
a seu alto juízo, mereçam ser aprecia
das pelo plenário, evitando, inclusive, 
que, por numerosas e até secundárias, 
percam .a expressão e o relevo de que se 
devem revestir . 

Nada impede, entretanto, que, ao de
signar Comissão Especial, a Presidência 
inclua, sempre que possível, "o portador 
do próprio convite, principalmente quan
do estas (solenidades) ocol'rem na área 
de sua jurisdição eleitoral". Aliás, essa é 
pr.axe seguida regularmente pela Presi
dência, não havendo, pois, necessidade 
de impô-la como disposição regimental. 
Nas solenidades e atos de cunho inter
nacional justo é que a Presidência indi
que os membros da Comissão Especial, 
levando sempre em conta, como até ago
ra tem ocorrido, as indic.ações das lide
ranças partidá·rias. 

Sala das Comissões, em 18 de junho 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente. -
Nelson Carneiro, Relator- Helvídio Nu
nes - Henrique de La Rocque - Italívio 
Coelho - Leite Chaves - Gustavo Capa
nema- José Lindoso- José Sarney
Paulo Brossard. 

VOTO VENCIDO DO SR. LEITE CHAVES 
De acordo com o Regimento atual, a 

Representação Externa do Senado em ato 
ou solenidade de cunho internacional, 
nacional ou regional, somente poderá 
ocor.rer mediante proposição da presidên
cia e não havendo objeção do plenário. 

Dessume-se também do .art. 68 que a 
representação tem como pressuposto a 
existência de convite para o ato ou so
lenidade. 

A representação far-se-á por comissão 
especial ou por um Senador. 
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O Projet<J de Resolução em causa., de 
n.o 14/75, da iniciativa do ilustre Sena
dor Vasconcelos Torres, visa alterar a 
redação dos arts. 68 e 69 do Regimento 
Interno para que essa representação seja 
feita por iniciativa também do Senador, 
com aprovação do plenário. 

A pretensão modificatória parece-nos 
cabível. Não se compreende que o Sena
dor não possa ter a iniciativa de provo
car essa representação e também o di
reito de avocá-la para si sobretudo na
queles casos em que ele é o portador do 
próprio convite e tem interesse pessoal 
no comparecimento. 

Por questão de simples técnica legis
lativ;a, parece-nos que a m<>dificação po
derá ser plenamente atendida com um 
acréscimo de palavra e Parágrafo único 
ao art. 68, dispensando-se assim a modi
ficação do text<J dos arts. 68 e 69 do Re
giment<J, como pretende o Autor. 

Com essa cautela, .ademais, deixar-se
ia em mãos da Presidência o direit<J tam
bém de f<>rmular a proposta, a qual, pelo 
projeto, ficaria exclusivamente com o 
Senador. 

Também não se pode admitir que o 
Senador, respondend<J a inquérito, poss.a 
pleitear a h<>nraria. 

Dessa forma, sugerimos a aprovação 
do projeto com a redação da emenda 
abaixo, ficando inalterável o texto do 
art. 69. 

Emenda N.0 1-C·CJ 
Acrescente-se, in fine, ao art. 68 do 

Regimento Interno (art. 1.0 do Projeto) 
as expressões abaixo e um parágrafo 
único: 

Art. 68 - . . . . . . . . . . da Presidência 
ou do Senador, não havendo objeção 
do plenário. 
Parágrafo úrnüco --- A representação 
poderá ser piei teada pelo Senador 
proponente desde que não esteja res
pondendo a inqué.rito. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 
1975. - Leite Chaves. 

PARECER 
N.0 283, de 1975 

da Comissão Diretora, sobre o Pro
jeto de Resolução n.0 14, de 1975. 

Relator: Sr. Lenoir Vargas 
De autoria do ilustre Senador Vascon

celos Torres, a proposição em exame ob
jetiva modificar o texto regimental, no 

respeitante a iniciativa de "pedir .a re
presentação externa do Senado Federal 
em solenidade de âmbit<J nacional, esta
dual ou municipal", transferindo-a ao 
Senador, mediante requeriment<J subme
tido à votação do Plenário. 

·Salienta o aut<Jr na justificação do 
projeto que. "É inadmissível não ter o 
Senador, o direit<J de pleitear uma Co
missão para faze.r-se representar em so
lenidades ou aros para os quais não raro, 
é o portador do próprio convite, princi
palmente quando estas ocorrem na área 
de sua jurisdição eleit<Jral". 

Na douta Comissão de Constituição e 
Justiça, prevaleceu o parecer do vencido, 
subscrito pelo nobre Senador Nelson Car
neiro, contrário à proposição, que ressal
tou a desnecessidade de modificação dos 
arts. 68 e 69, "eis que a Presidência, por 
sugestão de qualquer Senador, tem sem
pre atendido a convite para que o Senado 
Federal se faça representar em ato ou 
solenidade de cunho internacional, na
cional ou regional". 

Enfatiza, ainda, o parecer da douta 
Comissão de Constituição e Justiça, que 
"cumpre-lhe, como Presidente, o dever 
de selecionar, porém, as solicitações que, 
a seu alto juízo, mereçam ser apreciadas 
pelo plenário, evitando, inclusive, que 
por numerosas e até secundárias, percam 
.a expressão e o relevo de que se devem 
revestir". 

É o rela tório . 

O art. 68 do Regimento Interno esta
belece que "quando solicitado a se fazer 
representar em ato ou solenidade de 
cunho internacional, nacional ou regio
nal, o Senado Federal poderá atender ao 
convite, mediante proposta da Presidên
cia, não havendo objeção do Plenário". 

A norma deste artigo, há que ser su
bordinada à do art. 52, item 19, modifica
da pela Resolução n.0 66, de 1972, que 
fixa a competência exclusiva do Sr. Pre
sidente do Senado Federal, para propor 
ao Plenário ,a constituição de Comissão 
Especial para representação externa da 
Casa, do que, aliás, o projeto não cogita. 

Por outro lado, vale assinalar que a 
tradição tem consagrado .a observância 
tácita da proposta em exame, no que se 
refere. a conferir ao Senador portador do 
convite, tal prerrogativa, notadamente, 
quando os atos e solenidades ocor.rem na 
áre.a de sua jurisdição eleitoral. 
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Isto posto: 
Considerando a prevalência do parecer 

do vencido, na douta Comissão de Cons
tituição e Justiça, contrário à proposi
ção; 

Considerando que a medida proposta 
conflita com a norma do item 19, do art. 
52, do estatuto regimental; 

Considerando, ainda, que a. tradição 
tem se harmonizado, sempre que possí
vel, com os objetivos colimados pela pro
posição, quanto a indicação do Senador, 
por.tador do convite, especialmente quan
do a representação ocorre na área de 
sua jurisdição eleitoral; 

Considerando, enfim, que .a competên
cia exclusiva, atribuída ao Sr. P·residente 
do Senado Federal, sobre a matéria, cris
taliza um interesse maior de se preservar 
a expressão e o relevo que devem revestir 
a representação externa do Senado, não 
me p.arece feliz a medida proposta. 

Assim, opino pela rejeição do presente 
Projeto de Resolução. 

É o parecer. 
Sala da Comissão Diretora, em 27 de 

junho de 1975. - Magalhães Pinto, Pre
sidente - Lenoir Vargas, Relator- Wil
son Gonçalves - Benjamim Farah -
Dinarte Mariz - Marcos Freire - Louri
val Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será 
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 
Sr. Presidente: 
Para os devidos efeitos, comunico a 

Vossa Excelência que pretendo ausentar
me do País durante alguns dias do mês 
de julho, para assistir a Exposição de 
Palermo, em Buenos Aires. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1975. 
- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao primeiro deles, o 

nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sr. 

Presidente Srs. Senadores, tem inicio, 
amanhã, o' recesso que paralisará nossos 

trabalhos legislativos até agosto vindou
ro. Não poderia deixar de manifestar-me, 
mais uma vez, sobre problema que muito 
está preocupando o Governo e o povo do 
meu Estado. Mas, a circunstância de 
manter-se esse problema sem solução 
me força a voltar a discuti-lo, expres
sando não só meu pensamento como o 
sentimento de todo o povo que repre
sento nesta Casa. 

Refiro-me, Sr. Presidente, à questão do 
potássio sergipano. Descoberto há tantos 
anos, permanece inexplorado, deixando 
de dar ao Brasil recursos tão preciosos 
para o seu desenvolvimento acelerado. 
Trata-se de um investimento de grande 
vulto e de certa complexidade. Sempre o 
reconheci. Mas, também, nada justifica 
que sua ·solução venha sendo procrasti
nada., na sucessão de episódios que criam 
desalento no povo sergipano, com as 
grandes riquezas minerais do seu solo 
ainda inexploradas. Isso significa que 
não revertem em benefício do País e, 
sobretudo, do Estado de Sergipe, cujo 
panorama econômico, industrial e social 
poderia ser transformado de forma a 
mais positiva, graças ao aproveitamento 
de riquezas tão vastas! 

Mantenho, Sr. presidente, minha con
fiança no Governo do eminente Presi
dente Ernesto Geisel. Não posso admitir, 
de forma alguma, que ocorra desinteres
se com relação à exploração de sais mi
nerais de que tanto necessitamos, sobre
tudo considerando que ela pode ser feita 
em condições que nos permitiriam con
correr vantajosamente no mercado in
ternacional. 

O assunto é de grande interesse nacio
nal. Sua solução imediata é reclamada 
por esse mesmo interesse. E, estou con
vencido, não ficará por mais tempo à 
espera de equacionamento adequado. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a. permi
te um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a. tem 
como tema fulcral do seu discurso a ex
ploração do potássio no seu Estado, que 
entende está sendo procrastinada. Real
mente, já se impetraram freqüentes 
providências, junto ao Governo, visando 
a essa exploração. Lembro-me de que 
certa vez, fui à Câmara dos Deputados 
para falar com V. Ex.a., e V. Ex.a. estava 
na tribuna tratando do assunto potássio, 
exploração do potássio em Sergipe. Creio 
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que foi em 1968. Não! Em 1968, o Con
gresso Nacional estava hospitalizado. Foi 
em 1969. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Em 
1958. 

O Sr. Eurico Rezende - Em 1958. 
V. Ex.a fazia um discurso, creio que pio
neiro, reclamando a exploração do po
tássio. Aqui mesmo no Senado Federal, 
eu tive oportunidade de ouvir mais de 
três discursos de V. Ex.a a respeito do 
potássio. Parece, então, que, com relação 
à exploração do potássio, enterraram 
"caveira de burro" em Sergipe, e essa 
exploração não saiu. Há necessidade, 
portanto, de uma cobrança mais enérgi
ca, senão mesmo de uma atenção maior 
do Governo para com essa importante 
medida, que é vital não só para Sergipe 
como para todo o País. Quer-me parecer 
que a economia brasileira em torno do 
potássio representa zero. Assim, o dis
curso de V. Ex.a faz bem a Sergipe e faz 
bem ao País. Faço votos por que faça 
também constrangimento no Governo 
para que, finalmente, estenda o seu ges
to assistencial àquele Estado. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.a, eminente Senador 
Eurico Rezende, por este seu aparte que 
muito honra o meu pronunciamento. 

O Sr. Gilvan Rocha- Dá V. Ex.a li
cença, ilustre Senador? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador. 

O Sr. Gilvan Rocha- Fico muito feliz 
por ouvir do Líder do Governo, nesta 
Casa, que põe em suspeição o fato de 
Sergipe não ter explorado ainda o seu 
potássio. Aliás, V. Ex.a nobre Senador 
Lourival Baptista, provavelmente está 
fazendo o quinto aniversário nesses dis
cursos, em que vem reivindicando solução 
para aquele problema, que é o próprio 
problema do Estado. O Estado não tem 
outra opção senão aquela de aproveitar 
os recursos que a própria natureza lhe 
deu de presente, e do qual o Governo 
Central faz "vistas grossas", inclusive 
perdendo a oportunidade de alcançar 
uma solução para o desnível social da
quela região. Acho que tem muita razão 
o nobre Líder Eurico Rezende em dizer 
que o discurso tem que ser mudado de 
tom. Não nos parece que têm produzido 
os efeitos esperados os apelos feitos por 
Sergipe. Sergipe vai começar a "falar 
grosso"; vai pedir ao Governo Federal 
não mais penhoradamente, mas fazendo 

ver que a Federação não foi feita para 
espoliar nenhum Estado, e sim para 
aproveitar as riquezas que cada Estado 
possui, porque só assim estaremos cola
borando para a paz social neste País. 
Aliás, Sr. Senador Lourival Baptista, as 
informações que me foram transmitidas 
pelo Sr. Ministro das Minas e Energia, 
na célebre reunião da Comissão de Minas 
e Energia, desta Casa, a que S. Ex.a com
pareceu, foram as mais negras para o 
nosso Estado. Disse o Sr. Ministro, tex
tualmente: "Estão encontrando novas 
jazidas de potássio em todo o Brasil. E 
acrescentava: "Isso significa más notí
cias para Sergipe". Ora, Sr. Senador, não 
podemos acreditar senão que é o atestado 
de óbito, da novela que já demora muito, 
da exploração de potássio. Todo este País 
sabe que o atual Governo se associou a 
um grupo inidôneo, e ele mesmo se nega 
a pôr cobro a esse estado de coisas. Não 
se pode ignorar que todo o País sabe que 
o Grupo LUME não tem tradição, nem 
conceito; inclusive o próprio Governo já 
reconhece isso tacitamente e não põe 
cobro a esse estado de coisas. Quero, 
desta vez, com muito maior veemência, 
levar ao conhecimento da Nação que 
Sergipe já está desesperado de ouvir des
culpas que não correspondem à esperan
ça que aquele Estado deposita na Fe
deração. 

O Sr. Italívio Coelho - O orador per
mite um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Antes 
de dar o aparte V. Ex.a Senador Italivio 
Coelho, responderei ao nobre Senador 
Gilvan Rocha. 

Preliminarmente, nobre Senador Gil
van Rocha, minha luta pela exploração 
e industrialização do potássio vem de 5 
de maio de 1965, quando anunciei a des
coberta de potássio em Sergipe. Há, por
tanto, dez anos de esforço para solução 
do mais importante assunto do nosso Es
tado. 

Não posso concordar com V. Ex.a ao 
dizer que apelos e discursos não valem 
de nada. Não temos poder de decisão e, 
assim, só nos compete o esforço contínuo 
de convencimento, na defesa permanen
te do interesse sergipano. É o que, como 
proclama V. Ex.a, temos feito e conti
nuaremos a fazer até que a luta seja 
ganha. Se estivesse há mais tempo na 
vida pública, V. Ex.a estaria fazendo dis
curso como eu. 

O Sr. Gilvan Rocha- V. Ex.a é quem 
está dizendo que, há dez anos, discursa. 
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O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Há 
dez anos discurso, falando, apelando e 
imprecando para que o potássio de Ser
gipe seja explorado. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite 
V. Ex.a outro aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Ago
ra, quanto à exploração do potássio, que
ro dizer a V. Ex.a que não são dez anos. 
Há quatro anos, estamos nesta luta. A 
primeira abertura de concorrência para 
exploração do potássio - não sei se 
V. Ex.a sabe foi aberta em maio de 1971. 
Daí para cá, é o que temos visto, não por 
culpa nossa, Deputados ou Senadores, 
nem do Governo do Estado. V. Ex.a sabe 
as razões pelas quais o potássio não foi 
ainda explorado. 

Quanto à questão do Grupo Lume, de
vemos lembrar que foi o único a habi
litar-se à concorrência. Quanto à sua 
capacidade ou idoneidade, não temos co
mo avaliá-la. Este um assunto que en
tendemos ser da competência dos órgãos 
federais averiguar e tomar as ;medidas 
necessárias, inclusive para que o projeto 
se reaUze em Sergipe, como é reclamado 
por nós. 

Como parlamentar, Deputado que fui 
e Senador que sou, é do meu dever ape
lar, ·persistentemente, ao Governo Fe
deral. Sou homem de partido e de um 
partido que apoia o Governo. Minha 
obrigação é bater-me na defesa dos in
teresses mais altos do Estado que aqui 
represento. E nada há, que seja do meu 
conhecimento, que me leve à convicção 
de que não mais devo confiar no Gover
no. Até prova em contrário, nele confio 
e a ele me dirijo, transmitindo-lhe ape
los que bem representam vivo anseio do 
povo sergipano para que o potássio seja 
explorado em Sergipe. Eu ainda confio 
na ação do Governo Federal, do Minis
tro das Minas e Energia e do Senhor 
Presidente da República. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite-me 
V. Ex.a. complementar o aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador Eurico 
Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende - O Senador 
Gilvan Rocha, sustentando a tese no 
sentido de que discurso não resolve, pre
ga a sua própria ociosidade nesta Casa. 

O Sr. Gilvan Rocha - Permite V. Ex.a 
um aparte, já que fui citado nominal
mente? 

O Sr. Eurico Rezende - Porque o que 
nós podemos fazer aqui são dois tipos 
de proposição: o primeiro tipo é o dis
curso; o segundo tipo é o projeto. Quan
to ao projeto, a. contenção constitucio
nal é quase que absoluta. Quanto ao dis
curso, a superabundância é garantida. 
No caso de V. Ex.a, muitos discursos ti
veram como estuário conquistas e reali
zações. V. Ex.a mesmo já ocupou essa 
tribuna várias vezes para manifestar a 
sinceridade do seu agradecimento ao 
Governo pelo atendimento de suas rei
vindicações. No meu caso, também, fiz 
um apelo, há dois meses ao Sr. Ministro 
do Interior Dr. Maurício Rangel Reis, no 
sentido de socorrer o Município do Ca
choeiro de Itapemirim. E agora, ontem, 
domingo - não pude ir lá, porque es
tava aqui, participando de uma tarefa 
histórica -. lá, foi assinado um Convê
nio, dando treze milhões de cruzeiros a 
Cachoeiro do Itapemirim, para o seu de
senvolvimento urbano. E, se eu não hou
vesse discursado, o Sr. Ministro do Inte
rior não teria, obviamente, o dom de 
advinhar que Cachoeiro do Itapemirim 
precisava daquela conquista. De modo 
que o Sr. Senador Gilvan Rocha foi su
peravitariamente infeliz ao dizer que 
discurso não resolve. 

O Sr. Gilvan Rocha - V. Ex.a me per
mite, já que fui citado? 

O Sr. Eurico Rezende- Resolve sim 
e tem resolvido. Não resolvia muito, nÓ 
passado, mas hoje a Assessoria do Go
verno Federal capta todos os pronuncia
mentos, e esses pronunciamentos são es
tudados. Se S. Ex.a se der mais ao hábi
to da Tribuna,· verá que a sua palavra 
será ouvida, a sua palavra será acatada, 
as suas reivindicações serão sempre 
a tendidas, quando exeqüíveis, inclusive 
porque, há até muito ciúme da parte da 
ARENA com relação ao honrado MDB, 
porque o Governo Federal não encara 
a procedência do discurso ou da reivin
dicação, demonstra o seu acatamento 
ao Congresso. De modo que fique o Sr. 
Senador Gilvan Rocha com o seu pessi
mismo conservado em potássio e V. Ex.a 
continue na sua reivindicação que ela 
deverá ser alcançada plenamente. 

O Sr. Augusto Franco - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O Sr. Gilvan Rocha - Peço a S. Ex.a 
Sr. Senador Lourival Baptista, que me 
dê a preferência, pelo fato de eu ter 
sido nominalmente citado. 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA - De
pois darei o aparte aos eminentes Sena
dores Augusto Franco e Italívio Coelho. 
Mas permito logo V. Ex.a 

O Sr. Gilvan Rocha - Infelizmente, 
assisto, nesta Casa - o termo é meio 
chulo mas é verdadeiro- ao "manjadís
simo" expediente da ARENA em distor
c~r pala.vras: . Eu, absolutamente, não 
disse da mutilidade de discursos. Eu dis
se, e reafirmo, a inutilidade do tom do 
d~scurso e, inclusi'~e, acrescentei que Ser
gipe agora falara mais grosso. Apelos 
tê_m sido feit<Js nesta e na outra Casa, 
ha mais de lO anos - e ninguém está 
pondo dúvida na brasilidade de Minis
tros - mas, na verdade com muita ti
midez. O que faremos agora é responsa
bilizar, perante a História o desnível so
cial que existe no Nordéste embora a 
própria Providência nos aponte o cami
nho da recuperação, com a existência 
de jazidas únicas neste País. Há má 
yo~tade expressa de certos círculos, que 
m~1stem em fazer "ouvidos moucos" a 
discursos tímidos. E prometo a esta Ca
sa que os discursos que farei, na abertu
ra da próxima sessão, não serão tímidos, 
mas Upl depoimento histórico de Sergipe 
que nao se conforma, e usarei a prerro
gativa de discusar, pois estou num Par
lamento. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Quan
to a este aparte de V. Ex.a, nobre Sena
dor Gilvan Rocha, só temos a dizer que 
aguardaremos o discurso prometido. So
mente após isso nos será possível avaliá
lo, com ele concordando ou não. 

Antes de conceder aparte ao Senador 
Augusto Franco dá-lo-ei ao Senador Ita
livio Coelho, que o solicitara antes. 

O Sr. Italívio Coelho - V. Ex.a, Sr. 
Senador Lourival Baptista, enfoca um 
problema de grande atualidade, e que 
faz parte de um esforço extraordinário 
do Governo Federal em todo o Terri
tório Nacional, que levantou as jazidas do 
subsol? b~a~ileirg em t?das as regiões, 
sem d_Is~nmmaçao, e p~mcipalmente na 
Amazoma, onde o Bras1l é maior, e em 
que. houve aquele esforço magnífico do 
ProJeto RADAM. Nós e todo o País sabe
mos do empenho que o Governo Geisel 
tem feito na exploração do subsolo bra
sileiro, do petróleo, que é o grande pro
blema do dia, da estrada do aço, que ser
ve aos minérios de Minas Gerais e à ri
queza do Espírito Santo até o porto de 
Tubarão. É verdade que a Vale do Rio 
Doce é a maior companhia de mineração 

do mundo, e se tornou assim graças à 
inteligência brasileira, em poucos anos. 
É verdade que o Governo Federal tam
bém atri~uiu ~iniciativa privada algu
mas part1cipaçoes: a exploração das mi
na;s de potássio da terra de V. Ex.a, as 
mmas de cobre da Bahia; e o manganês, 
de Mato Grosso. Em certos casos algu
mas _firmas não tiveram um de~empe
nho a altura das nossas aspirações, mas 
o Governo Federal, tenho certeza está 
atento e não faz discriminações em re
lação à região e, sobretudo ao Estado 
de V. Ex.a, que é tão querido por todos 
nós, brasileiros. 

O Sr. Eurico Rezende -Permite V. Ex.a 
a segunda complementação do meu 
aparte? (Assentimento.) É para dizer, 
apenas, o. seguinte: em primeiro lugar, 
eu me fellcito porque consegui acutilar 
os calos do gigante. Vamos, dentro em 
breve, ter, em termos oratórios, chumbo 
gross?. n~sta Casa em favor de Sergipe. 
Isso Ja e um bom sinal e uma grande 
conq_?ista, mas,. quer-me parecer que 
Sergipe deve mmto ao ciclo revolucioná
rio, já que, hoje, oferece uma nova pai
sagem. Naturalmente, não é um Estado 
plenamente desenvolvido, porém se tra
ta de uma Unidade da Federação que 
vem se afirmando estugantemente' com 
a sua economia, com o seu desenvolvi
mento. V. Ex.a mesmo, no seu Governo 
prestou grandes serviços àquele Estado' 
graças não só à sua inteligência com~ 
petênci~ e dedicação, mas também à co
laboraçao, o gestO assistencial da União 
durante o Governo do saudoso Presiden~ 
te Castello Branco. O Sr. Senador Gil
van Rocha pode falar grosso· é um di
reito que assiste a S. Ex.a, e ~ste direito 
é tutelado genericamente pela Constitui
cão, especificamente pelo Regimento e, 
de um modo brilhante, pelo serviço de 
som desta Casa. V. Ex.a, entretanto, fa
lando baritonicamente, tem conseguido 
muita coisa para Sergipe também. Sergi
pe está de parabéns: teremos dois tons 
de vozes; o tom grosso do eminente Se
nador Gilvan Rocha e o tom baritônico 
de V. Ex.a 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.a, Senador Eurico 
Rezende, por esse aparte e também que
ro agradecer ao eminente Senador Ita
lívio Coelho por esse depoimento que 
deu, referente à exploração de minerais 
no Brasil, em vários Estados, e a sua 
simpatia ao meu querido Estado de Ser
gipe. 
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Ouço, com muito prazer, o eminente 
Senador Augusto Franco. 

O Sr. Augusto Franco - Senador Lou
rival Baptista, ouvi os apartes do Sena
dor Eurico Rezende sobre que os Parla
mentares, no caso do potássio, precisam 
falar alto e o Senador Gilvan Rocha di
zendo que precisava falar grosso. Quero 
declarar a esta Casa que estou inscrito 
n~sta sessão, para ler um discurso dÓ 
LI~er do G?verno n~ Assemb_léia Legis
lativa. do dia 26 de JUnho proximo pas
sado, JU~tamente em nome do Governa
dor Jose Rolemberg Leite falando alto 
e falando grosso sobre a problemática do 
potássio em Sergipe, e que foi publicado 
no Jornal do Brasil, dia 27 de junho des
te a~o. Os parlamentares sergipanos, in
clus:ve eu, quando Deputado em 1967, e 
aqru nesta Casa, por diversas vezes fize
mos discursos pela exploração do potás
sio, e, naquela ocasião, apelava para o 
Governo Federai informando que para 
aquela exploraçao nós, brasileiros na
quele momento não tínhamos Imoli-how 
e nem capital. Embora homem de em
presa, assim mesmo e devido às circuns
tâncias ~as difi~uldades de preço de 
ll_lercado mterna~10nal, pedi que, inclu
sive, o Governo fizesse a exploração com 
a companhia estatal. Como tenho o dis
curso do Líder do G<>verno na Assembléia 
de Sergipe para ler, não vou me alongar 
no aparte a V. Ex.a Os parlamentares de 
Sergipe, Estado que tanto eu quanto 
V. Ex.a vamos defender nesta Casa te
mos obrigação de trabalhar pelo Estado 
que representamos. · 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou 
muito grato a V. Ex.a, Senador Augusto 
Franco, por esse depoimento que dá ao 
meu discurso. Várias vezes V. Ex.a não 
só aqui, mas também na Câmara dos 
Deputados, defendeu a exploração do 
potássio em Sergipe. 

O Sr. Heitor Dias- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Ouço 
com muito prazer, V. Ex.a ' 

O Sr. Hei~r Dias - Quero, antes de 
apreciar o pronunciamento de V. Ex.a., 
endossar as palavras do ilustre Senador 
Eurico Rezende, quando focalizou a co
laboração dada pelo Governo Revolu
cionário às várias unidades da Federa
ção. E, já que estamos tratando do caso 
do potássio, faça referência diretamente 
a Sergipe. Convém acentuar que esta 
Casa é a maior tribuna da Nação. li: 

através do Senado, no desempenho de 
nosso mandato e dos ilustres integran
tes da Câmara dos Deputados, que faze
~os _che~ar ao Poder competente, as rei
vmdicaçoes do povo, insistindo na so
lução dos seus problemas. Se se tratasse 
evidentemente de matéria que compor
tasse um projeto, V. Ex.a já o teria apre
sentado .. O _que cabe a V. Ex.a, como a 
todos nos, e fazer um apelo reiterar a 
solicitação, na confiança de' que o Go
verno adotará, pelo setor competente 
as providências cabíveis. Neste parti~ 
cular, V. Ex.a merece um elogio especial 
porque tem sido vigilante na defesa dos 
interesses do seu Estado. Com sua pre
sença ~o~ Ministérios, nos vários órgãos 
de dee1sao, apelando, reiterando pedi
dos, tantas vezes tem V. Ex.a consegui
do benefícios para o nosso querido Es
tado de Sergipe, ao qual, como tenho di
to, a Bahia tanto deve, pelo trabalho de 
seus filhos. Lembro-me, meu caro Sena
dor Lourival Baptista, de que, há al
gum tempo, um ano, talvez, eu dei um 
aparte a discurso de V. Ex.a., quando 
praticamente, já se cantavam hosanas 
pela celebração de um consórcio, se não 
me falha à memória, com uma empresa 
particular. Estranho que as medidas não 
tenham sido objetivadas. Alguma ra·zão 
superior há de ter ditado este impasse. 
Mas, insista V. Ex.a, mantenha seu ape
lo, reitere o seu pedido porque o que 
deseja o Governo da República é servir 
à Nação, fortalecendo suas Unidades Fe
derativas. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou 
muito grato a. V. Ex.a, eminente Senador 
Heitor Dias, que tem sido, também des
de que aqui chegamos, um defensor vi
gilante de Sergipe. Em vários pronuncia
mentos que fizemos nesta Casa, v. Ex.a. 
foi. uma voz a nos apoiar, e nosso Esta
do. 

Muito obrigado a V. Ex.a. 
O Sr. Arnon de Mello - Permite 

V. Ex.a um aparte? 
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.a. 

um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Após 
o aparte do nobre Senador Anon de 
Mello, com muita honra, ouvirei v. Ex.a. 
com muito prazer, nobre Senador Paulo 
Guerra. 

O Sr. Anon de Mello - Não tenho dú
vida alguma de que V. Ex.o., que tão bem 
representa nesta Casa o Estado de Ser
gipe, será vitorioso no seu pleito. V. Ex.o. 
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não precisa falar alto nem_grosso, como 
ainda há pouco lhe sugeriu um nobre 
colega. Basta falar simplesmente, por
que esta tribuna já é suficientemente 
alta para através dela sermos ouvidos. 
Sergipe está inserido na área nordesti
na, e o Governo Federal tem sensibilida
de para os problemas do Nordeste como 
para os problemas nacionais. Houve re
centemente em Alagoas o caso do sal 
gema, que é parecido com o do potássio. 
A PETROQUISA adquiriu as ações do 
Grupo Euvaldo Luz para garantir a exe
cução do projeto de exploração e expor
tação do sal gema, embora nada tenha 
ele a ver com petróleo. Ora, se o Go
verno Federal atuou desta maneira em 
Alagoas, evidentemente com muito mais 
razão atuará em Sergipe, porque se tra
ta de um Estado produtor de petróleo. 
Muito obrigado a V. Ex.a, pela oportuni
dade do aparte. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.a, eminente Senador 
Arnon de Mello, pelo aparte, que muito 
honra o meu pronunciamento. 

Com imenso prazer, concedo o aparte 
ao nobre Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra - Apenas para 
juntar-me às palavras dos eminentes 
Senadores da ARENA e dizer que V. Ex.a 
pode confiar na ação patriótica do Go
verno Geisel, porque, muito mais difícil 
do que quebrar estas dificuldades da ex
ploração do petróleo, foi enfrentar os 
interesses internacionais e assinar o 
Acordo Nuclear. Muito grato a V. Ex.a 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito 
obrigado a V. Ex.a, eminente Senador 
Paulo Guerra, por este aparte valioso 
ao meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, pediria a V. Ex.a to
lerância para terminar o modesto dis
curso que faço na tarde de hoje. 

Estamos, contudo e infelizmente, dian
te de um verdadeiro impasse. Não logra
mos ver esclarecidos os seus aspectos pe
las autoridades competentes. Isto faz 
com que imperioso se torne para nós, que 
aqui representamos o Estado de Sergipe, 
insistir, mais uma vez, na necessidade 
de que a questão seja resolvida. Não ad
vogamos soluções deste ou daquele tipo. 
Reclamamos, isto sim, que os sais mine
rais abundantes no subsolo sergipano 
passem a ser explorados e industrializa
dos, c-onvertendo-se em novas possibili
dades para o desenvolvimento brasileiro 
e permitindo ao Estado de Sergipe tor-

nar-se. beneficiário de riquezas tão im
portantes! 

Sr. Presidente, acredito, firmemente, 
que o assunto há de estar sendo objeto 
de estudo por parte d-o Governo. E, à 
véspera do encerramento de nossas ati
vidades, ren-ovo meu apelo ao Ministro 
das Minas e Energia, Sr. Shigeaki Ueki, 
e ao eminente Presidente Ernesto Geisel, 
para que a questão tenha solução a mais 
pr-onta e clara, no atendimento de altos 
interesses nacionais e para a tranqüili
dade do povo sergipano! 

E nesta ocasião, tornando-me intér
prete do Estado que aqui represento, 
faço um outro apelo ao ilustre Ministro 
das Minas e Energia: que S. Ex.a nos 
dê, ao menos, esclarecimentos sobre a 
situação atual do projeto do potássio. 
É o que tanto tem sido reclamado pela 
imprensa do meu Estado e de todo o 
País. Esclarecimentos que solicitei a 
S. Ex.a em meu nome e no cfo ilustre 
Governador José Rolemberg Leite. Nes
se sentido, a Casa tomou conhecimento 
da carta que enviei no dia 9 deste mês 
ao Sr. Ministro da.s Minas e Energia, a 
quem não pude dirigir-me pessoalmen
te por haver S. Ex.a mudado a data do 
.seu comparecimento perante -o Seminário 
sobre Política Mineral realizado no Se
nado, por iniciativa da Comissão de Mi
nas e Energia, presidida pelo nobre Se
nador João Calmon. 

Se o problema não pode continuar com 
sua solução indefinidamente adiada -
e esperamos que, no decorrer dos trinta 
dias de recesso, ela seja anunciada -
da mesma forma entendo que é preciso 
esclarecer o que está ocorrendo em torno 
do assunto. É o que acredito seja feito 
por S. Ex.a o Mini.stro das Minas e Ener
gia, que até hoje não me resp-ondeu às 
indagações contidas na referida carta do 
dia 9 do corrente, por mim já referida 
no discurso aqui proferido no último dia 
17 e publicado no Diário do Congresso 
Nacional do dia 18 deste. 

Peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, que 
me tolere, porque não posso, nesta hora, 
deixar de ler a carta que, no dia 17, so
licitei fosse transcrita nos Anais do Se
nado para que esta Casa veja que sem
pre estivemos vigilantes na defesa dos 
interesses do meu Estado. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a dá 
licença para um aparte, antes da leitura 
da carta? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Um 
momento, eminente Líder. 
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Passo à leitura da carta: 
Brasília, 9 de junho de 1975. 

"Ex.mo Sr. 
Ministro Shigeaki Ueki 
DD. Ministro das Minas e Energia 
EmMãos ·· 
Senhor Ministro, 
Cientificado de seu comparecimento 
perante a Comissão de Minas e 
E~ergia do Senado Federal, em reu
mao a ser realizada na manhã de 
hoje, deixei de viajar exclusivamen
te a fim de estar presente a esse 
encontro. 

· Isso pelo grande interesse que tinha 
~ em ouvir a explanação a ser feita 

por Vossa Excelência a propósito da 
política nacional no tocante a mi
nerais. 

Maior ainda esse meu empenho fa
ce ter recebido do Governador de 
Sergipe, Engenheiro José Rollem
berg Leite, solicitação para que for
mulasse algumas indagações a Vossa 
Excelência, sobre o problema do p·:>
tássio sergipano. 

Inscrito em primeiro lugar para for
mular indagações a Vossa Excelên
cia, tive, hoje cedo, a notícia de que 
a vinda do Ministro das Minas e 
Energia à Comissão do Senado fora 
adiada para a próxima sexta-feira. 
Fiquei, Sr. Ministro, dessa forma 
privado de ouvir a exposicão de 
Vossa Excelência, bem como· de di
rigir a quem tão bem saberia nos 
esclarecer todas as dúvidas, às per
guntas por mim feitas e àquelas que 
me haviam sido recomendadas pelo 
Governador do meu Estado. 

O meu prejuízo parece insanável, 
pois já não poderei retardar mais a 
viagem que devo fazer a Sergipe e 
que não mais posso adiar, pois é do 
interesse da ARENA. 

Já que serei privado de ouvir Vossa 
Excelência, discorrendo sobre assun
tos da maior importância para o 
Brasil, gostaria, ao menos, de obter 
as desejadas respostas às perguntas 
que preparara. Através delas seriam 
esclarecidas dúvidas que muito preo
cupam o Governo e o povo de Ser
gipe. E. em questão da maior rele
vância, a que tenho dad-o o máximo 
de atenção há muitos anos, como 
Deputado Federal, Senador e Go
vernador do Estado. 

Eis porque, Sr. Ministro, peço vênia 
para encaminhar a Vossa Excelên
cia as indagações que faria pessoal
~~nte, se ~udesse comparecer à reu
mao da proxima sexta-feira. Ficarei 
aguardando os esclarecimentos tão 
ansiosamente desejados e esperado.s. 
É o que tenho certeza. se dará, admi
rador que sou de Vossa Excelência 
desde muito, acompanhando com 
toda atenção sua brilhante gestão 
no Ministério das· Minas e Energia, 
cargo para cujo exercício foi con
vocado pelo eminente Presidente 
Ernesto Geisel. 

Senhor Ministro: 

A Ka~um Mineração S/ A, empresa 
que firmou contrato com a CPRM 
em 1972, para instalação de um com: 
plexo extrativo industrial visando 
a produção de potássio eni Sergipe 
em cart~ d.irigida à CPRM e ampla: 
mente .divulgada pela imprensa a 15 
de abnl deste ano, se exime da res
ponsabiJidade quanto à paralisação 
dos trabalhos para o cumprimento 
d~. contrato e atribui essa responsa
bilidade ao Conselho Nacional do 
Petróle-o, que, em fevereiro do ano 
passado, mandou sustar os traba
lhos face a conflito de lavra levan
tado pela PETROBRÃS. ' 

Os órgãos governamentais não se 
pronunciaram sobre essa carta e 
nem se manifestaram s-obre as con
dições técnicas e financeiras da em
presa. o. 9-üvemo e o povo de Sergi
pe deseJam que Vossa Excelência 
Senhor Ministro, nesta oportunida: 
de, dê informações sobre o assunto, 
esclarecendo: 

a) como e.stá constituída a empresa 
que vai explorar os sais de potássio 
de Sergipe? 

b) quand-o terão início os trabalhos 
complementares de pesquisa e qual 
a previsão quanto ao início da pro
dução? 

c) o conflito de lavra, que a Kal
lium afirma ser um suposto con
flito, foi solucionado? 

d) qual o grau de prioridade dado 
pelo Governo, através do Ministério 
das Minas e Energia, à exploração 
do potássio sergipano? Quando 
poderá o Brasil contar, realmente, 
com es.sa riqueza de que tanto ne
cessita? 
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2 . Senhor Ministro, . temos como 
tranqüilo que qualquer riqueza mi
neral explorada em determinado 
ponto do País deve reverter em be
nefício para a região de que é ex
traída. Não deve a União ser be
neficiária exclusiva de tal riqueza, 
sem que esta beneficie também o 
Estado, Município ou região em que 
se situa. . 
É em decorrência desse entendimen
to que desejo indagar de Vossa Ex
celência, Senhor Ministro, se o Go
verno pretende levar em considera
ção os apelos que lhe têm sido feitos 
para que, através de fórmula hábil, 
o petróleo extraído da plataforma 
continental venha a se reverter em 
proveito do Estado defronte o qual 
ela se situa e de cujo território é 
prolongamento? 
Dispõe-se o Governo a atender a 
esses apelos, concedendo o que se 
chamou de royalties pelo petróleo 
extraído da plataforma submari
na? 
Sem mais, aproveito a oportunidade 
para reafirmar a Vossa Excelência 
meu apreço e alta estima. 
Muito cordialmente, Lourival Bap
tista. - 3.0 -Secr!etário do senado 
Federal. 

Sr. Presidente, fiz questão de ler esta 
carta para enfatizar no.s.sa vigilância 
em torno dos problemas de Sergipe. Não 
compareci à reunião do Seminário sobre 
Política Mineral, a que esteve presente 
o Ministro Ueki, por ter este aqui vindo 
em data diversa da antes acertada. For
çado a viajar ao meu Estado, aqui dei
xei, por escrito, indagações que jugava . 
de meu dever fazer ao Ministro, inclusive 
formulando perguntas a mim sugeridas 
pelo Governador José Rollemberg Leite. 
Está claro, assim, que tanto eu como o 
eminente Governador do Estado de Ser
gipe nos preocupamos com o problema 
e tudo empreendemos em prol de sua 
efetiva solução. 

Ouço, com muito prazer, com licença 
do eminente Presidente desta Casa, o 
nosso Líder, Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente 
Senador, vamos dar alguns esclareci
mentos a V. Ex.a, o mais sinteticamente 
possível. O problema do potássio em 
Sergipe, via consórcio com a Kallium, é 
inexeqüível. O Sr. Ministro Shigeaki 
Ueki - V. Ex.a verificará pelos jornais 

-deve merecer justiça necessária quan
to a seus atos. No momento, S. Ex.a es
teve empenhado em uma batalha fun
damentalíssima para os destinos do 
País, vencida sexta-feira passada. Assim, 
V. Ex.a pode ficar tranqüilo: todos esses 
itens serão respondidos no mafs breve 
tempo. Aliás, podemos adiantar a V. Ex.a 
e à impaciente. Oposição, representada 
pelo Senador Gilvan Rocha, que, já no 
discurso sobre a matéria constante do 
Acordo Brasil-Alemanha, foi por nós 
apresentada a forma nova com que o 
Governo examina esses problemas, isto 
é, mesmo que haja nos grandes projetas 
participação do empresariado nacional, 
não vai o Governo mais retardá-los, es
perando por esta. Tomava a si a res
ponsabilidade de toda a parte nacional, 
cedendo, depois, à iniciativa privada o 
quanto a ela é destinado. Maiores deta
lhes receberá V. Ex.a quando o Sr. Mi
nistro das Minas e Energia responder, 
como fará, cabalmente, à indagação ora 
formulada. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Agra
deço a V. Ex.a, nobre Líder Virgílio Tá
vora, seus comentários. Confiantes, fi
caremos aguardando a resposta do Sr. 
Ministro das Minas e Energia, a que alu
de seu aparte. 

Acredito que S. Ex.a, absorvido pelos 
trabalhos que levaram à assinatura do 
Acordo Nuclear - iniciativa que marca 
a eficiência e a visão do Governo do 
eminente Presidente Erne$to Geisel, e, 
por seu turno, é uma afirmação da so
berania do Brasil - não tenha tido 
ainda o devido tempo para o exame da 
importante matéria ligada à exploração 
das reservas de potássio no Estado de 
Sergipe. Só há por que confiar em 
S. Ex.a 

Por ·isso, Sr. Presidente, concluo este 
meu pronunciamento, na esperança de 
que, ao retomarmos nossos trabalhos, 
no dia 1.0 de agosto, este assunto esteja 
inteiramente esclarecido, com o Governo 
tomando a decisão final em torno da 
exploração das ricas jazidas de potássio 
existentes no meu Estado! Essa espe
rança está lastreada na confiança que 
tenho no Governo do eminente Presi
dente Ernesto Geisel e, também, aqui 
reitero, na ação do ilustre Ministro Shi
geaki Ueki, que não faltarão ao Estado 
de Sergipe e saberão encontrar a melhor 
solução para que os sais de potássio pos
sam ser explorados o mais breve possí
vel, pelos seus reflexos reconhecidamen-
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para exaustivamente definir a nossa po
sição, que é de apoio integral a essa 
grande, a essa extraordinária iniciativa, 
que nos coloca muito bem perante o 
mundo e abre novos portões para o nos
so progresso. 

o Parlamento Nacional, em diversas 
ocasiões, debateu esse problema. Houve, 
realmente, um grande entusiasmo em 
torno Ciessa iniciativa. Lembro-me de 
que, quando Deputado, muitas vezes 
pedíamos que o Brasil seguisse por ou
tros caminhos, que procurasse a Europa, 
que procurasse entendimentos com a 
Alemanha, sobretudo com a Alemanha. 
Mas houve uma forte oposição de vários 
setores, e os Governos nã·o tiveram· a 
coragem de realizar aquele objetivo, de 
grande interesse para o País. 

Por isso, o atual Governo merece o 
nosso aplauso, porque esta é uma deci
são de coragem, decisão de alguém que 
visa, sobretudo, a emancipação eco
nômica do Brasil. 

O Sr. Itamar Franco- Se V. Ex.a me 
permite, apenas destacaria que, quando 
Ministro das Relações Exteriores o nosso 
Presidente do Senado, Magalhães Pinto, 
S. Ex.a, em 9 de junho de 1969, assinou 
o Tratado de Cooperação Técnico-Cien
tífica com a Alemanha, tratado esse já 
referido hoje no nosso Acordo Nuclear. 
Neste instante levamos o nosso aplauso 
a esta eminente figura da política na
cional, o então Ministro Magalhães 
Pinto. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Muito 
obrigado pelo aparte de V. Ex.a 

Não admitimos intromissões ·ou inter
ferências indevidas em assuntos que so
mente dizem respeito ao interesse do 
Brasil. 

A opção pacífica é um direito univer
sal - mas isso não pode redundar em 
alienação de nossa soberania e nossa 
autodeterminação. A obrigação prin
cipal do Governo e da União é defender 
o povo e a integridade do Brasil. 

Defender com as armas que usarem 
os agressores. 

Lutar em igualdade de condições e de 
recursos com quem ameaçar ou atingir 
nossos direitos. Agredir, nunca - mas 
defender, sempre, com todos os meios e 
métodos cabíveis. 

Nesta causa, que envolve a própria 
dignidade nacional, não há lugar para 

divisões do tipo governistas versus opo
sicionistas; exige-se a união nacional 
de intenções e de firmeza. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH - Ouço o 
aparte de V. Ex.a 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a come
çou falando em nome pessoal, mas com 
o aparte do eminente Senador Itamar 
Franco, que exerce a Liderança oposi
cionista, fala agora pela unanimidade 
de sua Bancada. Realmente ,trata-se de 
uma conquista brasileira que uniu gre
gos, troianos e goianos. A Nação inteira, 
sem nenhuma discriminação de ordem 
partidária, consagra o Acordo teuto-bra
sileiro como o descortino de nova e de
cisiva era para o desenvolvimento tec
nológico e científico do Brasil. É bom 
que se dê ênfase à intervenção do emi
nente Senador por Minas Gerais, para 
colocar-se como pioneiro, como primeiro 
desbravador para esta conquista o atual 
Presidente do Congresso Nacional, emi
nente Senador Magalhães Pinto, que, em 
maio de 1969, assinou um acordo de 
cooperação técnica e científica com o 
Governo da Alemanha Ocidental, visan
do vários benefícios e dando ênfase ao 
campo da exploração de energia nuclear, 
para fins industriais e pacíficos. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Muito 
agradeço ao aparte do nobre Senador 
Eurico Rezende, que vem enriquecer meu 
discurso. 

O Brasil não aceitou, como não pode
ria aceitar, tutelas ou imposições es
púrias. 

Por tudo isso, o Governo merece o 
aplauso e o reconhecimento da Oposição 
democrática, sempre vigilante na criti
ca aos erros, mas que não abdica do di
reito de unir sua voz sincera no enal
tecimento dos grandes gestos em defesa 
do interesse nacional, atitudes corajosas 
derivadas das tradições de generosidade 
e de realismo que confirmam a vocação 
do Brasil em se tornar o grande centro 
de renovação moral, espiritual e eco
nômico do mundo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pre
sidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, numa medida 



-724-

te positivos na economia nacional. 
lMuito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre .Sr. Se
nador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, com o regresso 
ao Brasil dos Ministros das Relações Ex
teriores e das Minas e Energia, trazendo 
os textos assinados dos acordos nuclea
res com a Alemanha, nosso País ingres
sou efetiva e definitivamente na era 
atômica. 

Alguns desavisados e outros mal-in
tencionados estão alardeando que o in
tuito brasileiro é fabricar bombas atômi
cas para semear, de cadáveres calcina
dos e ruínas enegrecidas, o mundo in
teiro; a bomba brasileira foi inventada 
e temida pela imaginação dos mal-in
formados, que imaginam a nossa política 
nuclear como um novo e terrível Cava
leiro do Apocalipse. 

Nada mais falso, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. 

O Brasil é um País profundamente 
pacifista. 

O Brasil tem suas raízes mais sólidas 
fincadas na concórdia e nos princípios 
de liberdade e convivência fraterna com 
os demais povos de todos os continentes 
e é, sobremodo, um País de vocação 
cristã. 

O ac<Jrdo nuclear Brasil-Alemanha 
visa apenas a objetivos pacíficos com o 
fornecimento de energia suficiente para 
acelerar o progresso, sem quebra de 
ritmo ou falta de fôlego. 

Os termos técnicos e os dados especi
ficados das centrais ora contratadas já 
foram exaustivamente anunciados pela 
imprensa, não cabendo agora reportá
los à Casa que, certamente, já os co
nhece bem. Merece ênfase, entretanto, 
o fato de que, além das centrais e do 
material para movimentá-las, o Brasil 
está adquirindo, também, tecnologia 
para produzir e aperfeiçoar suas pró
prias fórmulas. O acordo prevê a cons
trução de uma fábrica de reatares, a im
plantação de companhia de engenharia 
especializada, estrutura de pesquisa e 
aproveitamento de urânio nacional, usi
na de enriquecimento de combustível 
atômico e todo o complexo necessário a 
que detenhamos, desde logo, o ciclo da 
combustão e aproveitamento nuclear. 

Empresas brasileiras serão chamadas 
a participar desse programa, unindo 
suas forças e seus recursos às firmas 
detentoras do know-how, absorvendo os 
ensinamentos e as técnicas mais moder
nas. Teremos, assim, a especialização 
progressiva do pessoal brasileiro no mais 
novo e promissor dos fatores energéticos. 

O registro que ora venho fazer nesta 
tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
visa a deixar bem clara a posição brasi
leira: não queremos, não pretendemos, 
não planejamos usar a energia nuclear 
para qualquer outro fim que não seja o 
pacífico. Só pensamos em produzir 
força suficiente para movimentar o de
senvolvimento industrial e econômico do 
Brasil - a única explosão a que visamos 
é a do progresso, da emancipação total; 
o Brasil não quer arrasar; repudiamos 
as acusações de que estariam sendo co
gitadas destruições como as ocorridas 
em Hiroxima e Nagasaki. 

Esta decisão, entretanto, é nossa. 
A política nuclear brasileira é emi

nentemente pacífica, por decisão sobe
rana do nosso Governo e do espírito 
nacional. 

O Sr. Itamar Franco - Permite 
V. Ex.a um aparte, nobre Senador Ben
jamim Farah? 

O SR. BENJAMIM FARAH- Concedo 
o apar-te a V. Ex.a 

O Sr. Itamar Franco - Nobre Sena
dor Benjamim Farah, cabe-me, no 
exercício da Liderança do MDB, cum
primentar V. Ex.a pelo seu pronuncia
mento nesta tarde, abordando o Acordo 
Nuclear Brasil-Alemanha. Havia eu si
do designado pelo nosso Líder, S:enad-or 
Franco Mon toro, para, nesta sessão, 
examinar esse Acordo importantíssimo, 
de transcendental importância para a 
nossa Nação. Neste aparte de aplauso a 
V. Ex.a, comunico ao Senado que a Opo
sição fará essa análise após o compa
recimento do Sr. Ministro Azeredo da 
Silveira, das Relações Exteriores, à nos
sa Comissão, oportunidade, então, em 
que a Oposição poderá melhor analisar 
esse Acordo que interessa sobremodo ao 
nosso País. Nossos cumprimentos a 
V. Ex.a 

O SR. BENJAMIM FARAH - Muito 
obrigado, nobre Senador Itamar Franco, 
pelo seu aparte. E, mais ainda, o com
promisso da nossa Bancada em voltar 
aqui, através de V. Ex.a ou de outro 
companheiro que queira se pronunciar, 
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que obteve repercussão favorável em to
do o País, o Senhor Presidente da Repú
blica enviou ao Congresso Nacional pro
jeto de lei instituindo o 14.0 salário para 
os que percebem até 5 salários mínimos. 

O Chefe da Nação mostrou-se, assim, 
sensível às dificuldades por que passam 
as classes de menor remuneração, dis
pondo-se a oferecer às mesmas uma no
v.a fonte de recursos, representada por 
mais um mês de ordenado. 

A proposição governamental logo mais 
estará transformada em lei - com o 
apoio indiscrepante dos Srs. Senadores e 
Deputados - beneficiando milhões de 
brasileiros, que experimentarão um na
tural desafogo nos seus encargos fami
liares. 

Agora, porém, são os servido.res públi
cos que pleiteiam a concessão do 13.o sa
lário, numa reiteração de antigo anseio, 
revigorado diante daquela oportuna ini
ciativa do Executivo, em via de tornar-se 
realidade. 

Se vier, como se espera, a conceder 
aquela melhoria ao seu funcionalismo, a 
União abrirá perspectivas para que os 
Estados e Municípios adotem idêntica 
posição, minorando, r.azoavelmente, a 
precária situação dos servidores, em to
dos os âmbitos. 

As entidades que congregam, no terri
tório brasileiro, os servidores públicos, 
movimentam-se no sentido de assegurar 
a obtenção do 13.0 salário, incorporando-o 
ao seu respectivo rendimento. 

No momento em que está sendo ela
borada a Proposta Orçamentária p.ara o 
exercício financeiro vindouro, seria de 
bom alvitre que se fizesse a consignação 
na Lei de Meios de dotações, a cuja con
ta pudessem correr as despesas atinentes 
à concessão do 13.0 salário. 

Neste exercício - se ,acolhida imedia
tamente a reivindicação do funciona
lismo -o aumento da despesa orçamen
tária seria coberto com a suplementação 
das verbas existentse, tendo por base o 
sup·eravit que já se constata na receita 
feder.al. 

É indiscutível que, em face da elogiá
vel decisão governamental de atribuir o 
14.0 salário aos que percebem remunera
ção reconhecidamente insuficiente diante 
das constantes elevações do custo de vi
da, c.riou-se uma situação de desigual
dade para os servidores públicos, que 
nem sequer chegam a auferir o 13.0 mês. 

Por isso, há um inusitado interesse no 
seio dos "barnabés" federais, estaduais e 
municipais, com vistas à possibilidade 
de virem a experimentar um acréscimo 
apreciável em sua renda anual. 

Daí o apelo que dirige o funcionalis
mo ,aos responsáveis pela política de pes
soal do Governo, para que concretizem 
esta velha aspiração da classe, até aqui 
mantida sem solução, embora se lhe re
conheça a justeza de que é revestida. 

Assegurando o 14.0 salário .aos que são 
detentores de baixo poder aquisitivo e o 
13.0 salário ao funcionalismo, de todos 
os Quadros, a Administração Pública es
tará concorrendo para propiciar melho
res condições de vida a milhões de fa
mílias brasileir.as. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a. me 
permite um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com 
imenso prazer, nobre Senador. 

· O Sr. Eurico Rezende - Sem dúvida 
alguma, o apelo de V. Ex.a. encontra gua
l'ida e ressonância no sentimento nacio
nal. Essas medidas são de inteira justi
ça. Mas, queremos salientar que no cam
po social, isto é, na politica de amparo 
ao trabalhador, o Governo tem dado até 
o 18.0 salário, não em espécie, mas em 
prestação de serviços. O trabalhador tem 
o 13.0 salário, mas no momento em que 
ele recebe do PEBE (Progr.ama Especial 
de Bolsas de Estudo) - uma bolsa de es
tudo no valor de seiscentos C·ruzeiros -
está com o 14.0 salário. Se recebe duas 
ou três bolsas, tem igual número de 
acréscimo de salário. É a prestação, é o 
aumento, digamos assim, in natura; é a 
prestação indireta, e que vai repercutir 
na economia do nosso assalariado. Mas, 
todos nós - Oposição e Governo - reco
nhecemos que o trabalhador brasileiro 
ainda está mal assalariado. Há necessi
dade de, conciliando-se os interesses da 
iniciativa privada, que é justamente o 
sistema de sustentação da vida salarial 
do País, oferecer-se, periodicamente, e 
em consonância com os índices de infla
ção, a melhoria salarial. O Governo tem 
feito, até aqui, o que lhe tem sido possí
vel, dentro da sua capacidade orçamen
tária. E, nos limites da contenção com 
que intervém na vida das empresas, tem 
realizado o que lhe é possível, em termos 
de .absoluta justiça, em favor do traba
lhador. O funcionário público, merece, 
igualmente, ser atendido nessa justa rei
vindicação. Daí porque me congratulo 
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com o sereno e persua.sivo discurso de 
V. Ex.a 

O SR. MAURO BENEVIDES - Muito 
grato a V. Ex.a, nobre Senador Eurico Re
zende, que, com a sua autoridade de Lí
der do Governo, traz apoio ostensivo a 
essa reivindicação, que vem interessan
do, diretamente, o funcionalismo público 
da União e, por via de conseqüência, dos 
Estados e dos Municípios. 

Aqui fica, portanto, Sr. Presidente, con
signado o nosso apelo em favor do fun
cionalismo público. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavr.a o nobre Senador Au
gusto Franco. 

O SR. AUGUSTO FRANCO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, passo a ler o 
discurso proferido, pelo Líder do Governo 
na Assembléia Legislativa de Sergipe. 
pelo Deputado Antônio Carlos Valadares, 
no dia 26 próximo passado, sobre a posi
ção do Governador José Rolemberg Leite 
e do Legislativo Estadual em relação ao 
ca.so da exploração do potássio sergipa
no, discurso este publicado na íntegra no 
Jornal do Brasil do dia 27-6-75: 

"Senhor Presidente, 

Senhores Deputados: 

Um longo período já decorreu depois 
da descoberta, pela PETROBRÃS, da.s 
importantes jazidas de sais de potás
sio, de magnésio e de sódio localiza
das na área de Cormópolis, em Ser
gipe. No já distante ano de 1965, a 
Nação surpreendida com a notícia 
da existência de potássio no subsolo 
sergipano (admiração) era o primei
ro depósito de potássio que se conhe
cia em toda a América do Sul, daí a 
importância que se atribuía a essa 
descoberta. Dez anos, portanto, de 
expectativa e de lutas para a explo
ração de tão ambicionada riqueza 
que, todavia, ainda se mantém de
baixo da terra, sem nenhuma utili
zação, enquanto o país, com grande 
sacrifício importa, anualmente, cerca 
de 100 milhões de dólares de fertili
zantes de origem potássica. É uma 
situação contraditória e que está a 
merecer uma explicação, uma defini
ção imediata. Como se sabe, face a 
importância e magnitude das ques
tionadas jazidas salíferas, o Governo 
Feder.al resolveu transformá-las em 
"reserva nacional", pelo Decreto n.0 

61.157, de 16' de agosto de 1967, e de-

terminando ao Departamento Nacio
nal da P·rodução Mineral que reali
zasse a neces.sátia pesquisa para co
nhecimento e dimensionamento das 
referidas reservas e seu posterior 
aproveitamento industrial, surgindo, 
assim, o chamado "Projeto Potássi
co", cujo relatório final foi concluído 
e entregue ao Ministro das Minas e 
Energia em maio de 1970. Esperava
se que, a partir desses estudos, o Mi
nistério das Minas delineasse uma 
politica objetivando a imediata ex
ploração de tão preciosa riqueza, de 
acordo com os altos interesses da Na
ção. Numa primeira tentativa, depois 
de fazer a incorporação das jazidas 
ao patrimônio da "CPRM" (Compa
nhia de Pesquisa e Recursos Mine
rais), o Ministro Dias Leite, autori
zava a abertura de uma concorrên
cia internacional que se malogrou 
totalmente, face ao desinteresse de
monstrado pelos grupos internacio
nais que controlam a exploração de 
potássio no mundo. 

A explicação para essa aparente
mente inexplicável e até insólita po
sição assumida pelos grupos inter
nacionais em relação a.s nossas j a
zidas de potássio, é muito simples e 
fácil de explicar: existindo como 
ainda existe, superprodução de po
tássio, sobretudo depois da descober
ta e entrada em funcionamento das 
fabulosas jazidas 1ocalizadas em 
Saskichewan, no Canadá, não have
ria evidentemente interesse do capi
tal internacional em investir somas 
vultosas no Brasil para o mesmo fim, 
quando as suas inst2lações na Amé
rica, na Europa e princ'ipalmente, no 
Canadá, apresentavam grandes ca
pacidades ociosas. O que lhes inte
ressava, como ainda interessa, era a 
reserva do mercado brasileiro, po
tencialmente rico e em franco cres
cimento. Em 1969, as nossas impor
tações atingiram 308 mil 100 tone
ladas de cloreto de sódio, elevando
se, em 1974, para cerca de 1 milhão 
de toneladaS, no valor aproximado 
de 100 milhões de dólares. 

Mas, habitualmente, e numa ten
tat'iva de desestimular o Governo e 
empresári·os nacionais, apresenta
ram à "CPRM" uma carta declaran
do o seu desinteresse na exploração 
que diziam ser antieconômica e não 
competitiva, face a problemas téc-
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nicas insuperáveis por eles identifi
cados. 
Setores técnicos do próprio Governo, 
porém, dep·ois de criteriosos estu~os 
reanzados, chegaram a conclusoes 
diferentes, afirmando que se trata, 
ao contrário, de uma das mais im
portantes e diversificadas concen
trações de sais minerais de que se 
tem notícia, não somente pela mag
nitude de depósitos, como pela sua 
estratégica localização em r~gião li
torânea densamente urbamzada -
contando, ainda, com reserva de gás 
natural, de petróleo e de calcário :
condição ímpar no mundo - cuJa 
exploração racional colocar~a o, Br~
sil em posição de relevo na md1;1stna 
química, passando a in~luenClar o 
mercado internacional ate como for
necedor de cloreto de sódio a custos 
inferiores aos atualmente em vigor, 
tornando-se assim, concorrente p'J
deroso em ~etor do qual é inteira
mente dependente. E ainda mais, 
poderia revolucionar o mercado ~e 
metais leves, pois com a exploraçao 
da taquidrita .(um dos importantes 
componentes existentes nos depó.si
tos de evaporitos, existentes em todo 
o mundo), se poderia aqui produzir 
magnésio metálico a preços inferio
res aos do alumínio, material de am
pla utilização industrial, cuja de
manda cresce constantemente. 
Diante do fracasso da primeira lici
tação era de se esperar que o Minis
tério de Minas e Energia tomasse 
outra decisão, procurando definir ~ 
viabilidade técnica e econômica do 
projeto, através da "Petvoquímica", 
que já dispunha de aprofundados 
estudos e pesquisas que permitiriam 
a imediata exploração das jazidas. 
No entanto, apesar da opini~o ~m 
contrário manifestada pelos orgaos 
técnicos e setores governamentais 
envolvidos na questão, insistiu a 
"CPRM" com o apoio do Ministro 
das Minas, de então ~fetu.ar nova 
concorrência que poderia VIr a re
tardar, por muito temp?,, C?mo efe
tivamente aconteceu, o Imc1o da ex
ploração de tão importante.s j.azidas, 
em detrimento do desenvolvimento 
do Estado e da região e com eviden
tes prejuízos para a economia nacio
nal. 
E o que é mais sintomáti~o, Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, e que, como 

se previa, nenhum grupo econômico · 
nacional oú estrangeiro, como e com 
experiência ou tradição no campo da 
mineração de evaporitos se apres~n~ 
tou para disputar .essa indiscutivel 
concorrência da qual foi declarada 
vencedora, porém de forma irregular 
e pouco convincente a Kalium Mi
neração S.A. (empresa vinculaqa .ao 
Grupo Lume), portadora da umca 
proposta apresentada por uma fir
ma sem nenhuma experiência nora
mo, sem capacidade técnica porta~
to, e o que é pior, sem condições fi
nanceiras de levar adiante empre
endimento de tal magnitude. Era voz 
corrente que o Grupo Lume estaria 
apenas arquitetando um grande_ e 
rendoso negócio, às causas da Naçao. 
O que, posteriormente, veio a se 
comprovar como adiante passare
mos a demonstrar. 

Realmente, o Grupo Lume que nas
cera à sombra da especulação imo
biliária, tinha uma origem pouco re
comendá v.el, nascida que fora de ne
gócios duvidosos que alimentaram 
seu rápido e suspeito enriquecimen
to. No consenso geral era uma firma 
considerada incapaz, pelas suas ori
gens e pelas·suas fantasiosas e apa
rentosas atuações n\J campo empre
sarial, onde pretendia se firmar co
mo um poderoso conglomerado e as
sim desconceituada para assumir 
tais encargos. 

Inesperadamente, porém, a ..... . 
"CPRM", cega e surda às advertê~
cias feitas, resolveu, pelo seu pres~
dente, o célebre Dr. Ronaldo Morei
ra assinar, no dia 20 de dezembro 
de' 1972 o nernicioso contrato com a 
Kalium' Mineração S.A., de idonei
dade duvidosa, criando-se, assim, 
um problema de conseqüênc1as de
sastrosas para a exploração do nosso 
potássio. 

E, lamentavelmente, aconteceu o q~e 
se ·esperava. O grupo Lume, que z:ao 
pretendia realmente explorar as Ja
zidas de sais minerais de Sergipe, 
apenas procurou ludibriar as autori
dades governamentais que, em tem
po, reagiram contra as suas maqui
nações. Felimente, esse grupo aven
tureiro está chegando ao fim de 
suas especulações financeiras, tor
nando-se insolvente em todos os 
seus empreendimentos, com inúme
ros títulos protestados, de valores até 
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insignificantes. Pretende, porém, se 
beneficiar de um oontrato em suas 
origens e nefasto em suas conse
qüências. 
Que pretende, agora, o ardiloso se
nhor Lynaldo Alfredo Uchoa de Me
deiros? Simplesmente passar por ví
tima do Conselho Nacional de Petró
leo e extorquir da nação uma gros
sa indenização no valor de muitos 
milhões de dólares. Para isso se pre
parando, a seu modo. 

Primeiro, avaliando as jazidas que 
não lhes pertencem e sobre as quais 
detém apenas uma simples "promes
sa de cessão de direitos" (vide con
trato assinado em dezembro de 1972), 
em quatrocentos e vinte e oito mi
lhões de dólares CUS$ 428.000.000). 
Mas, meditem bem Senhores Depu
tados, orientado não sabemos por 
quem, resolveu, em verdadeiro acinte 
às autoridades do país, fazer nova 
avaliação, elevando-a para o astro
nômico valor de 1 bilhão, 304 mi
lhões e 380 mil dólares, como está 
descrito em ata de suposta assem
bléia-geral, datada de 14 de maio 
findo. 

É exatamente US$ 1.304.380 .000, Se
nhores Deputados o que pretende o 
Grupo Lume, isto é, o valor que de
seja incorporar ao patrimônio da 
sua fantasmagórica empresa a que 
deu o pomposo nome de "Kalium Mi
neração S/ A" e que se instalou em 
Aracaju com um ridículo capital de 
apenas dez mil cruzeiros (Cr$ 10 
mil) . É muita audácia, senhores 
Deputados. 

Preparando sua investida contra os 
cofres públicos, desencadeou recen
temente uma campanha na impren
sa do País, acusando o Governo de 
tentativa de estatização, procurando 
confundir a opinião pública com o 
objetivo de desvirtuar o verdadeiro 
sentido de controvérsia que se esta
beleceu para uma questão que real
mente não existe. Nunca se preten
deu uma política estatizante para a 
exploração do potásio . o que tem 
defendido o Governo e o povo de 
Sergipe em caráter realisticamente 
a questão, é que se entregue o co
mando do projeto à PETROQUISA 
que é quem tem condições técnicas 
de definir o empreendimento para 
posteriormente, na sua fase de im 
plantação abri-lo ao capital privado, 

como fórmula capaz de viabilizar a 
imediata exploração de tão impor
tantes riquezas. 

Esse é um procedimento normal e 
que vem sendo adotado em todos os 
paíSes em desenvolvimento, onde o 
Estado é chamado para suprir dei'l
c i ê n c i as da iniciativa privada, 
ocupando "espaços vazios" a fim de 
viabilizar o desenvolvimento econô
mico, sobretudo em setores básicos 
da economia. No Brasil, o Governo 
tem sido compelido a intervir na 
economia para solucionar problemas 
onde o setor privado se mostrou in
capacitado de atuar. Vários são os 
exemplos que podemos citar. O nos
so país estava iniciando seu processo 
de industrialização e necessitava im
plantar de imediato, sua indústria 
siderúrgica. O Governo brasilei
ro tentou atrair grupo america
nos, e europeus que se recusaram 
sistematicamente a construir em 
nosso País uma usina .siderúrgica. 
Foi preciso que o Governo criasse 
a Oompahia Siderúrgica Nacional, 
marco decisivo do desenvolvimento 
do País. iniciativa vitoriosa, que vem 
operando com a mesma eficiência 
das empresas privadas. Quem, senão 
o Governo, teria, construído a usina 
de Paulo Afonso, indispensável ao 
desenvolvimento do Nordeste, se não 
havia TV. 

Indispensável ao desenvolvimento do 
Nordeste se não havia capitais pri
vados nacionais disponíveis para 
empreendimentos de tal vulto e de 
baixa rentabilidade? O que seria hoje 
o Nordeste se o Governo não tivesse 
tido a coragem de criar a Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco? Não 
teria entrado em colapso toda a eco
nomia nacional se tivesse deixado à 
mercê da iniciativa privada todo o 
sistema energético do País, ao invés 
de construir as grandes centrais elé
tricas que corajosamente foram sur
gindo em todas as regiões? Todos 
estão lembrados da campanha de 
desmoralização feita pelas compa
nhia petrolíferas estrangeiras con
tra a exploração do nosso petróleo. 
Primeiro afirmando que o Brasil 
não tinha petróleo e depois, através 
de interferência indébita quando a 
PETROBRAS dava seus primeiros 
passos, impondo a contratação de 
uma assessoria para convencer o Go
verno de que o nosso País não tinha 
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nenhuma possibilidade de se tornar 
um grande produtor de petróleo, li
mitando-se aos poucos promissores 
campos do Recôncavo Baiano. Mas 
a resposta veio imediata, para sal
vação da PETROBRAS que com a 
descoberta dos petróleo nos campos 
de Carmópolis e posteriormente na 
plataforma continental de Sergipe e 
mais recentemente de Alagoas, do 
Rio Grande do Norte e do Estado do 
Rio de Janeiro, que dentro em breve 
assegurarão ao nosso País a tão de
sejada auto-suficiência em matéria 
de petróleo. 

o que desejam o Governo e o povo 
de Sergipe é que se explore imedia
tamente suas riquezas minerais. As 
grandes esperanças. maiores perspe
tivas desenvolvimentistas do povo 
sergipano residem na industrializa
ção éios seus imensos e ricos recursos 
minerais, cuja e;,"Ploração racional te
ria força suficiente para deflagar o 
processo de desenvolvimento ec-onô
mico e social desta unidade federada. 
É 0 que desejam, repetimos, o GO
verno, as classes produtoras, as 
classes políticas e todo o povo sergi
pano . Será demagogia lutar pela 
solução de tão importante problema? 
Não seria criminosa a omissão dessa 
casa do Legislativo que tem o dever 
de defender os interesses do Estado, 
do povo sergipano? Poderia o Go
vernador do Estado, Engenheiro 
José Rolemberg Leite, escolhido pela 
Revolução para dirigir os destinos 
dessa unidade federada, ficar de 
braços cruzados diante de tão con
trovertida questão quando está em 
jogo o futuro de Sergipe? Negar às 
autoridades sergipanas o direito de 
defender os legítimos interesses do 
Estado é o que não se ccmpreende, é 
o que não entendemos, nem admiti
mos. Estranha essa interi'erência de 
pretender ditar ao Governo de Ser
gipe o que fazer, e como agir dentro 
do seu próprio Estado (admiração!) . 
É lamentável que essa atitude tenha 
partido de um jornal que tem sido 
duramente um século de lutas o ba
luarte das liberdades, da liberdade 
de pensamento (admiração!) que te
nha partido de um órgão da impren
sa com a tradição do Estado de S. 
Paulo. Sergipe, todavia, unido num 
só pensamento, continuará lutando 
pela solução que lhe parece mais jus
ta, mas de acordo com os seus in
teresses e com os interesses do País. 

Estas as razões, Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, que nos leva
ram a vir a essa tribuna, não só 
para esclarecer a nossa posição em 
tão delicada questão, como para 
protestar contra tal intromissão que 
consideramos indébita, reafirmando 
o nosso propósito que é o de todo o 
povo sergipano, do seu Governo, de 
encontrar uma fórmula que permita 
o imediato aproveitamento das suas 
riquesas minerais, que viabilize o 
tão importante empreendimento que, 
pela sua magnitude, pelo vulto do 
investimento a ser feito, pela sua 
soma de interesses em jogo e pelas 
implicações econômicas, sociais e 
politicas, que terá, sobre todo o pro
cesso de desenvolvimento regional e 
nacional, não pode deixar de estar 
sob a tutela do poder público, embo
ra contando com a indispensável co
laboração do capital privado, como 
já vem acontecendo, de forma vito
riosa no tocante à indústria petro
química cujos projetas estão sendo 
implantados sob a supervisão e 
com a participação acionária da 
PETROQUISA, criada com o fim de 
orientar e dinamizar o setor, suprin
do as deficiências da iniciativa pri
vada. 
O nosso recio é o de que se inviabi
lize economicamente a exploração 
dessas jazidas se atendida a preten
são do Grupo Lume ou se protele, in
definidamente, como seria do desejo 
de certos grupos internacionais, a 
industrialização dessas tão ambicio
nadas riquezas, em detrimento dos 
interesses do Estado e do País. 
Mas, confiamos no patriotismo e na 
honestidade do eminente Presidente 
Geisel que, certamente, encontrará a 
melhor solução. A solução que mais 
convenha ao País, não permitindo 
que, a pretexto da defesa de uma 
imaginária política de estatização, se 
entregue, se aliene, tão grande ri
queza, parte substancial do patrimô
nio da nação." 

Comparecem mais os Srs. Sena
dores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Guiomard - Evandro Carreira 
-José Esteves- José Lindoso- Jar
bas Passarinho - Alexandre Costa 
- Henrique de La Rocque - José 
Sarney - Petrônio Portella - Age
nor Maria - Dinarte Mariz - Jessé 
Freire - Domício Gondim - Marcos 
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Freire - Paulo Guerra - Wilson 
Campos - Luiz Cavalcante - Teo
tônio Vilela :...... Heitor Dias - João 
Calmon - Benjamim Farah - Nel
son Carneiro - Gustavo Capanema 
- Franco Montoro - Orlando Zan
caner - Mendes Canale. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A Presidência recebeu o Ofício S/28, 
de 1975 (n.0 694/75, na origem), do Pre
feito do Município de São Paulo, solici
tando autorização do Senado Federal, 
nos termos do art. 42, item IV da Cons
tituição, a fim de que aquela Prefeitura 
possa celebrar convênio com a "Funda
ção Bernard Van Leer", para os fins que 
especifica. 

A matéria será despachada às Comis
sões de Educação e Cultura e de Cons
tituição e Justiça. 

A Presidência comunica ao Plenário 
que o Substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado n.0 8, de 1972, que 
"Dispõe sobre ,a fiscalização financeira e 
orçamentária da União, pelo Congresso 
Nacional, e dá outras providências", foi 
votado, na última sexta-feira, nesta 
Casa, pelo processo nominal, na suposi
ção de ser o projeto de lei complementar. 

O processo de votação adotado, toda
via, em nada invalida a deliberação do 
Senado sobre a matéria, uma vez que esta 
alcançou o quorum de maioria ,absoluta, 
quando poderia ter sido considerada 
aprovada por maioria simples. 

É relevant€ assinalar que, na fase de 
tramitação pelas comissões competentes 
quer da Câmara dos Deputados, quer do 
Senado Federal, a matéria foi examinada 
na qualidade de lei ordinária e nesse 
caráter a Presidência ,após a referida vo
tação, determinou o envio do projeto à 
sanção. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 304, de 1975 

Nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, requeremos que seja realizada 
Sessão Especial, no mês de agosto, em 
data a ser fixada pela Presidência, des
tinada a reverenciar a memória do ex
Senador Ferreira de Souza. 

Sala das Sessões, em 30 de junho de 
1975. - Dinarte Mariz- Magalhães Pinto 
- Benjamim Farah - Ruy Carneiro 
- Amon de MeJio - Cattete Pinheiro -

Heitor Dias - Luiz Cavalcante - Sal
danha Derzi - Agenor Maria. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 279, I do Re
gimento. Interno, o requerimento lido 
será objeto de deliberação após ,a Ordem 
do Dia. 

Está terminado o período destinado ao 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 42, de 1975 
(N.0 99-B/75, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a rever
são de pensão do Montepio Civil, e 
dá outras providências, tendo 
P:ARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 
251 e 252, de 1975, das Comissões 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer senta dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 42, de 1975 

(N.• 99-B/75, na origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚllLICA) 

Dispõe sobre a reversão· de pensão 
do Montepio Civil e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - As cotas de pensão do Mon

tepio Civil Federal, extintas anterior
mente à entrada em vigor da Lei n.0 

4.259, de 12 de setembro de 1963, ficam 
restabelecidas a partir da vigência desta 
lei. 

Parágrafo único - As cotas referidas 
neste artigo reverterão em favor dos 
atuais pen&ionistas na forma prevista no 
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art. 7.0 da Lei n.O 3 .373, de 12 de março 
de 1958. 

Art. 2.0 - A reversão será processada 
mediante requerimento das partes inte
ressadas, nos autos da habilitação origi
nária, anotando-se a alteração na folha 
de pagamento e submetendo-se a conces
são ao julgamento do Tribunal de Con
tas da União. 

Art. 3.0 - A atualização a que se refere 
o art. 1.0 , § 1.o, da Lei n.o 5. 057, de 29 
de junho de 1966, terá por base a pensão 
total deixada pelo segurado, de modo que 
a soma das cotas corresponda, sempre, a 
50% (cinqüenta por cento) do salário
base de contribuição. 

§ 1.0 - O disposto neste artigo aplica
se à pensão especial de acidente em ser
viço prevista no art. 242 da Lei n.0 1. 711, 
de 28 de outubro de 1952. 

§ 2.0 - No caso do parágrafo anterior, 
a alteração terá por base o valor inte
gral do vencimento que teria o ex-servi
dor, como se vivo fosse, descontada ,a 
pensão previdenciária que esteja sendo 
paga aos herdeiros. 

Art. 4.0 - A habilitação inicial, bem 
como as alterações posteriores reger
se-ão pela Lei n.0 4.259, de 12 de setem
bro de 1963, que estendeu o Plano de Pre
vidência da Lei n.o 3 .373, de 12 de março 
de 1958, aos contribuintes do Montepio 
Civil, salvo se .a legislação anterior for 
mais favorável, caso em que será apli
cada. 

Art. 5.0 - As despesas decorrentes 
desta lei correrão à conta da dotação 
orçamentária própria- Encargos Gerais 
da União sob a supervisão do Ministério 
da F.azenda. 

Art. 6.0 - Esta lei entrará em vigor 
30 (trinta) dias após a sua publicação, 
inclusive quanto aos efeitos financeiros, 
não ensejando o pagamento de atrasa
dos, revogadas as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 2 

· Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.o 49, de 1975 
(N.0 272-B/75, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza o Poder Exe
cutivo a constituir uma empresa pú
blica denominada Indústria de Ma
terial Bélico do Brasil - IMBEL, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 
247 e 248, de 1975, das Comissões 
- de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavr.a, encerrarei a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
O SR. VIRGíLIO TA VORA - Peço a 

palavra, Sr. Presidente, para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Com a palavra o nobre Senador Vir
gílio Távora, para encaminhar a votação. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, encaminhando, 
em nome da Maioria, a votação do pro
jeto da criação da IMBEL, protesta esta 
Liderança que, em agosto, reabertos os 
trabalhos do Congresso, dará as mais 
amplas explicações sobre essa iniciativa 
governamental que, sem a menor sombra 
de dúvida, representa verdadeira revo
lução no setor. É um dos p-ontos mais 
marcantes da administração Geisel. 

Teremos, em uma sessão que espera
mos tempo haja para o assunto discutir, 
ensejo de apresentar todos os aspectos, 
nã·o dessa companhia, mas do que essa 
C<lmpanhia vai representar para instala
ção, no Brasil, de uma indústria bélica, 
c.om tecnologia nacional ou nacionalizada 
progressivamente, que fará o Brasil inde
pendente no fornecimento de seu mate
rial bélico. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
o projeto irá à sanção. 

É o segUinte o projeto apr-ovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N,0 49, de 1975 

Autoriza o Poder Executivo a cons
tituir uma empresa pública deno
minada Indústria de Material Bélico 
do Brasil - IMBEL, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo au

torizado a constituir uma Empresa 
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Pública, na conformidade do incisso II 
do art. 5.0 do Decreto-Lei n.0 200, de 25 
de fevereiro de 1967, alterado pelo Decre
to-Lei n.0 900, de 29 de setembro de 1969, 
denominada Indústria de Material Bélico 
do Brasil- IMBEL- vinculada ao Mi
nistério do Exército. 

Parágrafo único - A I:MBEL terá sede 
na Capital Federal. 

Art. 2.0 - A Il.Y.lBEL, que desenvolverá 
suas atividades no setor de material bé
lico, com estrita observância das Polí
ticas, Planos e Programas do Governo 
Federal e das diretrizes fixadas pelo 
Ministério do Exército, tem por objetivo: 

I - colaborar no planejamento e fa
bricação de material bélico pela transfe
rência de tecnologia, incentivo à implan
tação de novas indústrias e prestação de 
assistência técnica e financeira; 

II - promover, com base na iniciativa 
privada, a implantação e desenvolvimen
to da indústria de material bélico de 
interesse do Exército; 

III - administrar industrial e comer
cialmente seu próprio parque de material 
bélico por força de contingência de pio
neirismo, conveniência administrativa 
ou no interesse da segurança nacional; 

IV - promover o desenvolvimento e a 
execução de outras atividades relaciona
das com a sua finalidade. 

Parágrafo único - A IJ.Y.lBEL poderá 
criar subsidiárias e participar do capital 
de outras empresas que exerçam ativi
dades relacionadas com a indústria de 
material bélico. 

Art. 3.0 - O capital inicial da IMBEL 
será representado pelo valor da incor
poração dos bens móveis e imóveis dos 
estabelecimentos fabris de material bé
lico do Exército e direitos a eles relativos, 
transferidos por ato do Poder Executivo 
ou em decorrência da absorção a que se 
refere a alínea II do art. 4.0 , cujo plano, 
para efeito de novas absorções, poderá 
ser alterado, a· qualquer tempo, por ato 
do Ministro do Exército. 

§ 1.0 - o capital da Il.Y.lBEL será au
mentado: 

I - Pela incorporação dos seguintes 
recursos da União: 

a) dotações orçamentárias e créditos 
adicionais; 

b) valores representados por "Obriga
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional" 

ou por outros título.:: da dívida pública 
interna; 

II - pela incorporação de bens móveis 
e imóveis originários de pessoas jurídicas 
de direito público interno e direitos a 
eles relativos; bem como de entidades da 
Administração Indireta da União, Dis
trito federal, Estados e Municípios e de 
Fundos Especiais que estas entidades 
administrem; 

III - pela incorporação de reservas ou 
fundos disponíveis da empresa; 

IV - pela reavaliação do ativo móvel 
ou imóvel; 

V - pelas desapropriações de bens. 
§ 2.0 - Os recursos e bens da União 

ou do Distrito Federal de que tratam as 
alíneas I e II do parágrafo anterior, 
serão transferidos à Il.Y.lBEL: 

I - os imóveis, por ato autorizativo 
do competente Poder Executivo; 

II - os móveis, por contrato; 
III - os títulos a que se refere a le

tra b da alínea I do § 1.0 , em obediência 
à legislação que lhes é aplicável e, quan
do for o caso, por contrato assinado com 
os órgãos ou entidades competentes; 

IV- os bens e recursos das entidades 
da Administração Indireta da União e do 
Distrito Federal e os de suas Fundações 
criadas por lei, serão transferidos à 
IMBEL, mediante assinatura de contrato, 
e os dos Estados e Municípios em obe
diência à legislação própria. 

Art. 4.0 - O Presidente da República 
designará, por indicação do Ministro do 
Exército, o representante da União nos 
atos constitutivos da Il.Y.lBEL, que com
preendem: 

I- Aprovação pelo Presidente da Re
pública dos Estatutos da IMBEL, enca
minhados no prazo de 90 (noventa) dias 
após a vigência desta lei, pelo Ministro 
do Exército. 

II - Arrolamento e avaliação dos bens 
e direitos dos estabelecimentos fabris de 
Material Bélico do Exército, pertencentes 
à União, e elaboração do Plano de Absor
ção Gradativa desses estabelecimentos, 
executados por comissões especialmente 
designadas pelo Ministro do Exército, e 
por ele aprovados. 

Art. 5.0 - Os Estatutos da IMBEL, que 
poderão ser alterados por decreto do Pre
sidente da República, ouvido o Ministro 
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do Exér.cito ou por proposta deste, admi
tirão c·omo participantes do seu capital: 

I - pessoas jurídicas de direito públi
co interno; 
II- entidades da administração indi

reta da União, Distrito Federal, Estados 
e Municípios. 

Art. 6.0 - O Presidente e Diretores da 
IMBEL serã-o nomeados pelo Presidente 
da República. 

Art. 7.0 - Constituem recuros da 
IMBEL: 

I - a venda de produtos; 
II - <JS rendimentos decorrentes de 

sua participaçã<J em outras empresas; 
III - o produto de <Jperações de cré

dito, juros e venda de bens patrimoniais 
ou de materiais inservíveis; 

IV - os recursos recebidos como retri
buição pela prestação de assistência téc
nica espe:cializada ou administrativa; 

V - as dotacões orçamentárias e cré
ditos adicionais da União, Distrito Fe
deral, Estados e Municípios; 

VI - os recursos pmvenientes de ou
tras fontes. 

Art. 8.0 - As atividades executivas da 
IMBEL, bem como de suas subsidiárias, 
serã-o objeto, sempre que possível, de 
realização indireta, desde que exista na 
área de atividade iniciativa privada ca
pacitada a desenvolver os encargos de 
execução. 

Art. 9.o - O Ministério do Exército e 
quaisquer órgãos e entidades da Admi
nistração Direta ou Indireta Federal, 
Estadual, Municipal e do Distrito Federal 
darão prioridade à utilização dos produ
tos e serviços da IMBEL. 

Art. 10 - O pessoal da IMBEL reger
se-á pela legislação trabalhista. 

Art. 11 - Os Oficiais dos Quadros de 
Engenheiros das Forças Armadas, em 
exercício na IMBEL, são considerados 
como em serviço de natureza militar. 

Art. 12 - O pessoal da IMBEL, ou a 
seu serviço é obrigado a manter absoluto 
sigilo quanto aos trabalhos, tarefas e 
assuntos que cheguem ao seu conheci
mento, em razão de sua atividade na 
empresa. 

Art. 13 -A representação da IMBEL, 
em juízo e fora dele, incumbe ao Presi
dente, que poderá constituir mandatá
rios. 

Art. 14 - A IMBEL fica autorizada a 
promover desapropriações, nos termos da 
legislação em vigor. 

Art. 15 - As referências do domínio 
dos bens imóveis, a que se referem a 
alínea II do § 1.o do art. 3.0 e a alínea II 
do art. 4.0 , ocorrerão mediante simples 
menção na nova transcricão nQs livros 
de registro dos ofícios privativos (SPU) 
ou nos cartórios de registro de imóve1s, 
de que os dados, características e con
frontações são os mesmos constantes da 
transcrição anterior, devendo o funcio
nário, ou o oficial do cartório, fazer o 
competente registro em nome da "Indús
tria de Material Bélico do Brasil -
IMBEL". 

Parágrafo único- Constituem instru
mentos competentes para operar as 
transferências de que trata este artigo 
os atos a que se refere a alínea II do art. 
4.0 ou, no caso dos imóveis de que trata 
a alínea II do § 1.0 do art. 3.0 , as res
pectivas relações indicativas, organiza
das pela IMBEL e aprovadas pelo Mi
nistro do Exército. 

Art. 16 - Fica o Poder Executivo au
torizado a, quando julgar oportuno, 
transformar a Empresa Pública IMBEL 
em Sociedade de Economia Mista, assim 
definida pela legislação pertinente, não 
se lhe aplicando os requ1sitos do art. 38 
e do parágrafo único do art. 8.1, do De
creto-Lei n.0 2.267, de 27 de setembro 
de 1940, assim como as exigências do 
§ 5.0

, do art. 45, da Lei n.0 4. 728, de 14 
de julho de 1965. Para esse fim a socie
dade: 

I - Manterá a mesma denominação 
da empresa pública criada por esta lei, 
da qual será a sucessora para todos os 
fins de direito; 

II - Terá por fim e objeto o desem
penho das atividades exercidas pela em
presa pública à qual sucederá; 

III - Estabelecerá que a participação 
inicial da União no capital da sociedade 
de economia mista a que se refere este 
artigo será representada pelo ativo lí
quido da empresa pública criada por 
esta lei. 

§ 1.0 - Os Estatutos da Sociedade de 
Economia Mista, cuja criação é autori
zada por esta lei, serão aprovados por 
decreto do Presidente da República. 

§ 2.0 - Os Estatutos da Sociedade de 
Economia Mista serão arquivados no 
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competente Registro do Comércio e Ati
vidades Afins e as alterações subseqüen
tes necessárias serão decididas e proces
sadas de acordo com o que dispõe a lei 
das sociedades anônimas~ .. 

Art. 17 - Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir um créd1to especial até 
o valor de Cr$ 25. 000. 000,00 (vinte e cin
co milhões de cruzeiros), destinado ao 
atendimento das despesas com implanta
ção e início de operações da I:MBEL. 
· Parágrafo único - Os recursos neces

sários para ocorr.er à despesa autorizada 
neste artigo serão resultantes da anula
ção de dotações orçamentárias, na forma 
do item III do § 1.0 , do art. 43, da Lei 
n.0 4. 320, de 17 de março de 1964. 

Art. 18 -Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
dl.sposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Vai-se passar à votação do Requeri
mento n.O 304, lido no Expediente, de 
autoria do Senador Dinarte Mariz e ou
tros, solicitando a realização de Sessão 
Especial destinada a reverenciar a me
mória do ex-Senador Ferreira de Souza. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado o requerimento, a Presidên
cia, oportunamente, fixará a data da 
refenda Sessão. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Otair Becker. (Pausa.) 
S. Ex.a não está presente. 

Não havendo mais oradores inscritos, 
ant~ de encerrar a Sessão desejo aos 
nobres Srs. Senadores um feliz descanso 
no recesso e que voltem com suas forças 
revigoradas para as batalhas do segundo 
semestre. 

Designo para a Sessão Ordinária de 1.0 

de agosto próximo a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno unico, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 82, de 1974 (n.0 

1. 463-B/73, na Casa de origem), que ins
titui a "anotação de responsabill.dade 
técnica" na prestação de serviços de en
genharia, de arquitetura e agronomia, e 
dá outras providências, tendo 
PARECERES, sob n.Os 116 e 117, de 1975, 
das Comissões 
- de Legislação Sooial, favorável, com 
Emenda que apresenta de n.0 1-CLS; e 
- de Finanças, favorável ao Projeto e 
contrário à Emenda apresentada pela 
Comissão de Legislação Social. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 

45 minutos.) 

\' 


